Trouwen

Maak van jullie dag iets bijzonders en geef elkaar het ja-woord in de voormalige kerk. Op
Hodenpijl vormt een aantrekkelijk decor voor een bruiloft in landelijke of romantische stijl.
Het landgoed biedt vele mogelijkheden zoals een natuurlijke en eerlijke keuken, een
duurzaam karakter, gratis parkeren (100 plekken) en gelegen vlak bij de A4.
De voormalige Kerk
De kerk een officiele trouwlocatie voor een ambtelijk huwelijk. De ruimte straalt rust en
warmte uit en biedt gelegenheid voor een persoonlijke invulling. Wij kunnen zo’n 250 gasten
verwelkomen. De kerk beschikt over een geluidsinstallatie. Het is ook mogelijk om vleugel,
beamer of scherm te huren.
Het restaurant
Het restaurant biedt ruimte voor een feestelijke borrel. Hier kunt je je bruiloft vieren in de stijl
van Op Hodenpijl: smaakvol, eerlijk en ontspannen. Met prosseco en huisgemaakte taart,
sappen, Hollandse bieren en hapjes. U kunt uw huwelijksfeest uitbreiden met een diner of
buffet tot 100 gasten. Onze koks werken met de oogst van het moment. Supervers, biologisch,
van lokale leveranciers en als het even kan uit eigen tuin of stal. Bij goed weer is het mogelijk
uit te wijken naar de tuin.
Voorbeeldprogramma:
14.00 uur
15.00 uur
15.45 uur
16.15 uur
17.30 uur
18.00 uur
20.00 uur
20.30 uur

24.00

Ontvangst gasten in het restaurant
Huwelijksceremonie in de voormalige Kerk
Toost met prosecco en zelf meegenomen bruidsgebak
Receptie met wijn, sap, bier en water
Kaasbord met kaas, noten en snoepgroenten op tafels
Einde receptie, receptie gasten gaan naar huis
3-gangen diner in de Pastoriekamer of restaurant
Natafelen met een kop koffie/thee
Ontvangst overige gasten in het restaurant
Er is akoestische (niet versterkte) muziek. Op Hodenpijl serveert 4 hapjes
p.p. Op tafels staan kaas, noten en snoepgroenten. Vanaf de buffet
wijn, sap, bier en water
Einde
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Prijzen ruimtes
Huwelijk in voormalige Kerk
Pastoriekamer
Serre

1 dagdeel
€ 750,€ 275,€ 175,-

Prijzen extra’s per dag
Beamer en scherm kerk
Vleugel (alleen kerk)
Andere opstelling
Parkeerwachten (groepen > 80 pers)

€ 121,€ 121,€ 75,€ 50,-

Koffie & borrel (p.p.p.u.)
Koffie, thee met huisgemaakte taart
Wijn, sap, bier incl. kaas en nootjes
Wijn, sap, bier incl. kaas en nootjes + 2 hapjes
Kinderborrel met honinglolly & chipjes

€ 9,75
€ 9,05
€ 13,25
€ 6,-

Extra’s
Hapjes per stuk
Eigen bruidstaart mee (schotelgeld)

€ 2,10
€ 2,50

Diner
Driegangendiner incl. drankjes > 9 pers.
Buffet 4 gerechten incl. drankjes > 25 pers
Buffet 4 gerechten drank + dessert > 25 pers

€ 51,75
€ 44,50
€ 52,20

2 dagdelen
€ 1150,€ 400,€ 300,-

Offerte op maat
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Uiteraard passen wij de tijden en invulling aan,
aan uw wensen. Bel of mail: info@ophodenpijl.nl of 015 - 380 1840.
Overige informatie
Op Hodenpijl serveert uitsluitend biologische en/of streekproducten.
Wij werken volgens Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV). Genoemde prijzen zijn incl. B.T.W.
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