
 

‘Voordelig trouwen’ arrangement 
 

Ontvangst, ceremonie, felicitatie en diner voor 25 personen, feestavond voor 100 personen. 

 

Orchideeënkas/terras : 14.30 – 15.00 uur  Ontvangst  

Oranjerie  : 15.00 – 16.00 uur  Ceremonie  

Oranjerie/ terras : 16.00 – 17.30 uur  Felicitatie   

Druivenkas/terras : 17.30 – 20.00 uur  Diner  

Oranjerie  : 20.30 – 00.30 uur  Feestavond  

 

Jullie gasten worden ontvangen met koffie, thee en Warnsborn lekkernijen.  

Aansluitend neemt men plaats in de Oranjerie waar de huwelijksceremonie zal plaatsvinden. 

 

Na het Ja – woord krijgen jullie een fles Champagne die we op spectaculaire wijze openen 

met het sabel, ook de overige gasten krijgen bubbels voor deze feestelijke toast. Tevens wordt 

de bruidstaart, welke jullie compleet zelf mogen samenstellen, aangesneden. 

 

Na de Felicitatie is er ruimte voor het maken van foto’s in onze prachtige Engelse 

Terrassentuin. Wij serveren drankjes op verzoek en zorgen voor nootjes, zoutjes en olijven op 

de tafels.  

 

Wij serveren een 3-gangen menu met verse locale en seizoensproducten, waarbij wij 

uiteraard rekening houden met jullie voorkeuren en dieetwensen. Wij serveren onze 

huiswijnen, tafelwaters en dranken op verzoek (bier en fris) tijdens het diner. Het diner wordt 

afgesloten met een lekkere kop koffie/ thee en bonbons. 

 

Tijd voor een spectaculair feest! Wij gaan rond met dranken op verzoek (bier, fris en wijn) en 

verzorgen heerlijke koude en warme hapjes.  

 

Hierna gaan jullie uiteraard heerlijk overnachten in onze Bruidssuite (met jacuzzi!) in het 

Koetshuis. ’S Ochtends krijgen jullie een uitgebreid Warnsborn ontbijt op bed. 

 

Extra’s:  -Stijlvolle aankleding en kaarsjes op tafel 

-Het exclusieve gebruik van de Oranjerie 

-Keuze uit grijze, witte of zwarte statafelrokken 

 

De kosten voor dit ‘voordelig trouwen arrangement’ bedragen € 6000.00  

De prijs voor een extra ceremonie/ felicitatie/ dinergast bedraagt € 80.00 p.p., de prijs voor 

een extra feestavondgast bedraagt € 34.50 p.p.  

 

Voor meer informatie hierover kunnen jullie contact opnemen met Jante of Tim.   


