
Wilt u een op maat gemaakt overzicht 
van wat de mogelijkheden en kosten 

zijn m.b.t. uw ideale bruiloft?

Stuur dan gerust een email naar
info@planschoonhoven.nl of bel ons op: 

0528 - 35 16 53 

Wij denken graag met jullie mee en 
sturen jullie zo spoedig mogelijk een 

persoonlijke offerte toe.
• • •

Dromen jullie ervan elkaar het jawoord 
te geven op het strand? Zoeken jullie een 

mooie en rustige locatie aan het water voor 
de perfecte bruiloft? Zaal en partycentrum 

is een ideale locatie voor de dag van 
jullie leven. Wij zijn gespecialiseerd in het 

organiseren van trouwerijen en helpen jullie 
graag deze bijzondere dag tot in de puntjes 

te verzorgen.

Jullie bruiloft is misschien wel de 
bijzonderste dag van jullie leven; aan ons de 

taak om te zorgen dat deze dag volledig naar 
jullie wensen wordt ingericht en ‘aangekleed’. 

Er zijn oneindig veel mogelijkheden 
wat betreft de aankleding, decoratie, 

programmering, culinaire invulling en het 
slotfeest. We bespreken deze dan ook graag 
uitvoerig met jullie, om er zo voor te zorgen 

dat de dag precies wordt zoals jullie hem 
voor ogen hebben. Van de eerste ontmoeting 

en rondleiding tot aan de planning, 
organisatie en last minute wijzigingen, wij 

staan 100% voor jullie klaar.



Zaal en partycentrum Schoonhoven 
kent meerdere zalen, een strand en 
een terras. Wij kunnen uw bruiloft 
dan ook verzorgen in alle seizoenen. 
Trouwen aan het water, op het terras 

of in 1 van de zalen is mogelijk. 

Wilt u het feest buiten organiseren? 
Vanwege onze locatie is het mogelijk 
om het feest in volledig in te richten 

naar uw wensen. 

De receptie en feest mogelijkheden in 
deze trouwfolder zijn dan ook om uw 
een richt lijn te geven. De dag kan 
volledig op maat ingericht worden. 

• • •

Waarom kies je voor Zaal en 
Partycentrum Schoonhoven?

• Trouwen aan het water
• Trouwen en feesten op 1 locatie

• Goede service
• Fatsoenlijke prijzen

• Ruime parkeergelegenheden
• Van klein en intiem naar groot en 

uitbundig

Huwelijks arrangementen
Huwelijksarrangement basic
• 2 x koffie met gesorteerd gebak
• 2x koude bittergarnituur
• 2 warme bittergarnituur
• Onbeperkt aantal drankjes (incl. buitenl.)

4 uur durend - € 19,95 p.p

Huwelijksarrangement xxl
• 2x koffie met gesorteerd gebak
• Bonbon
• 3 koude bittergarnituur
• 3 warme bittergarnituur
• Pinda’s en nootjes
• Buffetje met friet, kroket, frikandel en broodjes of  
  rondgang met broodjes of friet
• Koffie na
• Onbeperkt aantal drankjes (incl. buitenl.)

4,5 uur durend - € 23,95 p.p

Huwelijksarrangement de luxe
• 2x koffie met gesorteerd gebak
• Bonbon
• 3 koude bittergarnituur
• 2 warme bittergarnituur
• Pinda’s en nootjes
• Buffetje met friet, kroket, frikandel en broodjes of
  rondgang met broodjes of friet
• Koffie na
• Onbeperkt aantal drankjes (incl. buitenl.)

4 uur durend - € 22,50 p.p

Huwelijksarrangement met cocktailbar
• 2x koffie met gesorteerd gebak
• Bonbon
• 3 koude bittergarnituur
• 2 warme bittergarnituur
• Pinda’s en nootjes
• Koffie met broodje beenham na
• Onbeperkt aantal drankjes (incl. buitenl.)

4 uur durend - € 24,95 p.p

Huwelijksarrangement excellent
• Ontvangst glas prosecco
• Borrelplankje met gem. zoute koekjes, olijven en 
  notenmix
• 2 luxe koude bittergarnituur
• 2 luxe warme bittergarnituur
• Onbeperkt aantal drankjes (incl. buitenl.)
• Buffetje met broodjes beenham, kroket, 
  saucijzenbroodje en friet
• koffie met bonbon

4 uur durend - € 24,95 p.p



Receptie arrangementen

Dineren

Feest arrangementen

Receptiearrangement A
• Ontvangst koffie gebak of drankje met een amuse  
• Bittergarnituur 1x koud en 2x warm
• Pinda’s en nootjes 
• Onbeperkt aantal drankjes (incl buitenl.)

2 uur - € 12,50
3 uur - met 2x extra bittergarnituur - € 17,00

Uiteraard is dineren ook mogelijk bij Zaal en Party 
centrum Schoonhoven.
U kunt kiezen uit een klassiek diner, buffet en 
barbecue. Prijzen variëren van € 13,50 tot € 29,95 p.p.
Zie www.planschoonhoven.nl voor meer informatie 
over het dineren.

Feestarrangement hapjesbuffet basis
• 2x koffie met gebak of drankje met een amuse
• Pinda’s en nootjes 
• 1x koude bittergarnituur uitserveren
Hapjesbuffet met hierop:
• Kaasplank met diverse soorten kaas
• Vleesplank met div soorten ham, rollade en 
  carpaccio
• Gevulde eitjes
• Broodplankje met diverse dips
• Gehaktballetjes met zoetzure saus
• Kipsate
• Warme bittergarnituur
• Frites
• Saus
• Koffie met een bonbon na

4 uur durend - € 25,95

Receptiearrangement B
• Ontvangst glas prosecco
• Borrelplankje met gem. zoute koekjes, olijven en 
  notenmix
• 2 luxe koude bittergarnituur
• 2 luxe warme bittergarnituur
• Onbeperkt aantal drankjes (incl. buitenl.)

2 uur - € 14,95
3 uur - met 2x extra bittergarnituur € 18,95

Feestarrangement hapjesbuffet de luxe
• 2x koffie met gebak of drankje met een amuse
• Pinda’s en nootjes 
• 1x koude bittergarnituur uitserveren
Hapjesbuffet met hierop:
• Kaasplank met diverse soorten kaas
• Kaasplank met diverse soorten kaas
• Vleesplank met div soorten ham, rollade en 
  carpaccio
• Gevulde eitjes
• Broodplankje met diverse dips
• Bruchetta met rauwe ham en tomatensalsa
• Diverse soorten wrapjes
• Zalmsalade  gegarneerd met diverse soorten vis
• Huzarensalade luxe gegarneerd
• Gehaktballetjes met zoetzure saus
• Kipsate
• Warme bittergarnituur
• Butterfly garnalen
• Beenham met honing mosterdsaus
• Miniloempia
• Frites
• Saus
• Koffie met een bonbon na.

4 uur durend - € 28,95 (avond arrangement)


