Arrangement- en prijslijst Paviljoen SOUT – Wijk aan Zee

Decoratiepakketten
Decoratie: Trouwballonnen

€ 179,-

 8 trossen trouwballonnen gevuld met helium en gewichtje
 2 ballonpilaren met hartballon op top voor bij huwelijksvoltrekking,
feestavond of entree gasten
 Bruid box voor ontvangst enveloppen
 Cadeautafel & ontvangsttafel

Decoratie: Trouwballonnen & bloemen

€ 289,-

 2 Witte zuilen met bloemen decoratie in zilveren vaas voor bij
huwelijksvoltrekking en/of entree feestavond
 Tafeldecoratie door middel van bloemen
 Cadeautafel & ontvangsttafel aangekleed met bloemen
 8 trossen trouwballonnen gevuld met helium en gewichtje
 8 bloemballonnen voor toog, bar, entree en/of podium
 Bruid box voor ontvangst enveloppen

Decoratie: Trouwballonnen, bloemen & disco dansvloer

€ 550,-

 2 Witte zuilen met bloemen decoratie in zilveren vaas voor
bij huwelijksvoltrekking en/of entree feestavond
 Tafeldecoratie door middel van bloemen
 Cadeautafel & ontvangsttafel aangekleed met bloemen
 8 trossen trouwballonnen gevuld met helium en gewichtje
 8 bloemballonnen voor toog, bar, entree en/of podium
 Bruid box voor ontvangst enveloppen
 Chinese lampionnen boven de dansvloer
 Lasershow & rookmachine

Decoratie compleet incl. trouwvervoer Bruidspaar & getuigen
 2 Witte zuilen met bloemen decoratie in zilveren vaas voor
bij huwelijksvoltrekking en/of entree feestavond
 Tafeldecoratie door middel van bloemen
 Cadeautafel & ontvangsttafel aangekleed met bloemen
 8 trossen trouwballonnen gevuld met helium en gewichtje
 8 bloemballonnen voor toog, bar, entree en/of podium
 Bruid box voor ontvangst enveloppen
 Chinese lampionnen boven de dansvloer
 Lasershow & rookmachine
 Ophalen bruidspaar, Mercedes SL500
 Ophalen getuigen en ouders, 2x Mercedes GL
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Muziek
Disco Drive In Show







€ 850,-

All Round DJ/Entertainer
Licht en rook effecten
DJ Booth (meubel)
Pioneer CDJ2000/DJM900 set
Geluid set
Prijs op basis van 4 uur

Feestpiano’s Show





€ 1.400,-

2 Pianisten
1 Zangeres
3 sets van 45 a 60 minuten
Licht en geluid

Diverse Artiesten
Op aanvraag kunnen wij bemiddelen in o.a.:
zangers, zangeressen, bands, percussionisten, club dj’s, mc’s, saxofonisten, violisten, brass bands, karaoke
shows en veel meer.

Vervoer
Trouwvervoer
Mercedes S-klasse
Mercedes GL klasse

dagdeel/4u
€ 400,€ 360,-

aanbieding/4u vervolg uur
€ 350,€ 75,€ 325,€ 70,-

Groepsvervoer
Mercedes Vito 8 personen

€ 340,-

€ 290,

€ 85,- p/u

Al onze vervoersmogelijkheden zijn inclusief chauffeur, verzekering, brandstof en 80 km vrij in de regio
De huur tijd en kilometers beginnen en eindigen bij onze garage ,gevestigd aan de Wijckermeerweg te
Beverwijk.
Trouwvervoer alleen mogelijk in combinatie met feestavond op paviljoen Het Strandhuis of Sout.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met ons via: info@sout.nl
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Receptie arrangement
1,5 uur vanaf 20 personen

Receptie arrangement

€ 16,50 p/p

 Doorlopend drankjes, bier, fris, wijn en binnenlands gedestilleerd gedurende 1.5 uur
 Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
 Bittergarnituur standaard

Onderstaand enkele uitbereidingsvoorbeelden

Receptie *





Ontvangst met welkomst prosecco.
Doorlopend drankjes, bier, fris, wijn en binnenlands gedestilleerd gedurende 1.5 uur
Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
Bittergarnituur de luxe

Receptie **





€ 23,50 p/p

Ontvangst met diversen soorten gebak, koffie en of thee.
Doorlopend drankjes, bier, fris, wijn en binnenlands gedestilleerd gedurende 1.5 uur
Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
Bittergarnituur de luxe

Receptie ***






€ 20,00 p/p

€ 28,50 p/p

Ontvangst met champagne, Debus rosé of brut.
Doorlopend drankjes, bier, fris, wijn en binnenlands gedestilleerd gedurende 1.5 uur
Buitenlands gedistilleerd (o.a. rum, wodka, koffielikeuren)
Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
Fingerfoods

Kinderen 4 t/m 12

€ 8,50 p/p

Tijdens de receptie serveren wij 2 hapjes per persoon
Staat uw arrangement er niet tussen? onze partyplanners verzorgen verwerken uw wensen graag op maat.
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Feestavond arrangement
4 uur, vanaf 20 personen

Feestavond arrangement

€ 28,50 p/p

 Doorlopend drankjes, bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd gedurende 4 uur
 Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
 Bittergarnituur standaard

Onderstaand enkele uitbereidingsvoorbeelden

Feestavond *





Ontvangst met welkomst prosecco
Doorlopend drankjes, bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd gedurende 4 uur
Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
Bittergarnituur standaard

Feestavond **






€ 38,00 p/p

Ontvangst met champagne, Debus rosé of brut
Doorlopend drankjes, bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd gedurende 4 uur
Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
Bittergarnituur de Luxe
Puntzakje frites met mayonaise

Feestavond ***






€ 32,50 p/p

€ 43,50 p/p

Ontvangst met tropische cocktail
Doorlopend drankjes, bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd gedurende 4 uur
Buitenlands gedistilleerd (o.a. rum, wodka, koffielikeuren)
Nootjes, zoute koekjes, tortilla chips en olijven op tafel
Fingerfood plateaus

Kinderen 4 t/m 12

€ 15,00 p/p

Tijdens de feestavond serveren wij 4 hapjes per persoon
Staat uw arrangement er niet tussen? onze partyplanners verzorgen verwerken uw wensen graag op maat.
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Bittergarnituren
Bittergarnituur standaard:
O.a. ossenworst, leverworst, jonge kaas, oude kaas, frikadellen, kip-nuggets en bitterballen.

Bittergarnituur de luxe:
O.a. Vegetarische loempia, vis loempia, yakatori’s, toast belegd met geitenkaas en vijg, zalm met dille en
champignonpaté.

Fingerfood
keuze uit onderstaande lekkernijen per 4 stuks

Vis
 Gevulde wrap met gerookte zalm, rode ui, sla, kappertjes en dille crème
 Spicy gamba’s, pittig gemarineerd in knoflookolie.

Kip
 Goed gevulde wrap met gerookte kip, mango, pijnboompitjes en bieslook crème
 Kipsaté 60 gr. met satésaus en gebakken uitjes.

Vlees





Part meloen met een jasje van rauw gerookte ham.
Varkenshaassaté 60 gr. met satésaus en gebakken uitjes.
Carpaccio zoals u van ons gewend bent.
Gerookte Rib- Eye met mierikswortelmayonaise.

Vegetarisch
 Spies van cherrytomaatjes en mozzarellabolletjes.
 Fruitstick.

Bruchetta’s






Spies van cherrytomaatjes en mozzarellabolletjes.
Bruschetta belegd met carpaccio, pijnboompitjes, Old Amsterdam.
Bruschetta belegd met gerookte zalm, dille, roomkaas en mierikswortel.
Bruschetta belegd met gerookte kip en mangochutney.
Bruschetta belegd met geitenkaas, honing en verse vijg.
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Buffet arrangementen
vanaf 25 personen

Mexicaans buffet










€ 26,50 p/p

Small burrito’s
Quesedilla’s
Sparerib sweet & spicy
Witvis in pikante tomatensaus
Taco’s
Plato nacho met meet & cheese
Mexicaanse salade & maïskolf
Tortillachips met quacamole en salsa
Brood en kruidenboter

Japans buffet

€ 28,50 p/p

 Yakitori kip met sojasaus
 Gegrilde eendenborst met teriyaki-saus en sesam
 Home made sushi:
- Maki spicy tuna
- Sake maki
- Tamago (zoete zeewier omelet)
 Gyoza (Japans vleespasteitje)
 Gamba’s spicy en oestersaus
 Beef met sesamsoja
 Noedels en gebakken rijst

Warm- en koud buffet











Carpaccio van beef met pijnboompitjes, Parmezaan en dressing
Gerookte kipfilet met mango & chutney
Aardappel gratin
Varkenshaas medaillons in champignonroomsaus
Kipsaté met rijst en satésaus
Sperzieboontjes met spekjes
Gerookte zalm, paling en forel
Hollandse garnalen en zoute haring
Salade van tonijn en rijkelijk gevulde frisse groene salade
Brood met home made kruidenboter
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Spaanse tapas buffet
















€ 32,50 p/p

Tortillachips met cheddarkaas, chili en room
Brochettes van Serrano ham en meloen
Quesadilla’s gevuld met 4 soorten kaas
Pepers-puntpaprika gevuld met kaas
Tomaatjes gevuld met garnalen
Gegrilde champignons met roquefort
Gegrilde gamba’s op stok
Chicken wings met aioli-dip
Spaanse paella
Gefrituurde inktvisringen met limoen
Gegrilde mosselen met tijm, rode ui en Spaanse kruiden
Groene salade met tonijn, kappertjes, rode ui en tomaat
Salade met tomaat, basilicum en mozzarella
Brood met tapenade en aioli
Olijven

Barbecue arrangementen
vanaf 25 personen

Basic beach BBQ






Spareribs
BBQ braadworst
Spicy gamba-spies
Beefburger 100% rundvlees
Kipsaté met satésaus






Brood en homemade kruidenboter
Groene salade
Diverse sausen
Aardappel wedges

Exclusive beach BBQ






Spicy gambaspies
Drumsticks cajun kokos
Varkenshaassaté met home made satésaus
Lamskotelet
Zalmfilet op een bedje van verse groenten, kruiden en witte wijn
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 Brood en homemade kruidenboter
 Pastasalade gevuld met tonijn en een Caribean aardappelsalade
 Diverse sausen

Extra Exclusieve Beach BBQ






€ 34,50 p/p

Rib-Eye
Shaslik
Babykreeft met citroen-dragonboter
Kipfilet gemarineerd in curry kokos
Spies met groenten

 Brood met tapenade en homemade kruidenboter
 Groene salade
 Diverse sausen

Bij al onze BBQ arrangementen kunt u uw eigen groene salade maken.
O.a. met: IJsbergsla, Lollo rossa, Lollo blanco, Croutons, Rode ui, Paprika, Komkommer, Tomaat, Mozzarella,
Azijn, Olie, Mosterddressing en Yoghurtdressing.
Als het niet mogelijk is om buiten het barbecue buffet te verzorgen, zal er binnen een buffet worden
gepresenteerd waarbij alle gerechten vanuit de keuken worden gepresenteerd.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar 50% korting.
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Keuze menu
3 gangen menu

€ 27,50 p/p

Voorgerecht
Proeverij bestaande uit
Meloen gewikkeld in gerookte ham, Gerookte zalm, Vorstelijke groentesoep
Hoofdgerecht
Varkenshaas medaillons met pepersaus
of
Duurzame vis van het seizoen
of
Vegetarische loempia gevuld met brie, spinazie en mango-chutney
Dessert
Dessert op basis van vruchten van het seizoen

4 gangen menu

€ 36,00 p/p
Voorgerecht
Proeverij bestaande uit
Carpaccio, Cocktail van garnalen, Gevulde champignon
Tussengerecht
Cappuccino van Ossenstaart
Hoofdgerecht
Kalfsoester
of
Tournedos 200gr
of
Duurzame vis van het seizoen
of
Vegetarisch gerecht van de maand
Dessert
Dessert van de Chef bestaande uit o.a.
ijs petit fours, slagroomsoesjes, bavaroise petit fours, vers fruit
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Duurzame Vis kalender
Januari
Zeebaars met mosterdsausje
Februari
Rode poonfilet met een witte wijnsaus
Maart
Gegrilde tonijn met wasabi mayonaise
April
Koolvispakketje met licht pittige Mexicaanse saus
Mei
Op de huid gebakken zalm, gevuld met kruidencrème op een bedje van wilde spinazie
Juni
Wilde zalm omringt met spek in de bladerdeeg gebakken
Juli
Gebakken scholfilet met rivierkreeftensaus
Augustus
Kabeljauwfilet gegratineerd met tomaat en mozzarella
September
Zeeduivelfilet met Hollandaise-saus
Oktober
Red snapper met kruidensaus
November
Zeewolffilet op een bedje van tagliatelle met bearnaisesaus
December
Zalmforelfilet met een romige kruidenkaas

Versie Sout 150217 – Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud

Arrangement- en prijslijst Paviljoen SOUT – Wijk aan Zee

Vegetarische kalender
Januari
Zuurkool schotel met vegetarische worst
Februari
Andijvie rolletjes verguld kaas
Maart
Lasagne van aubergine en courgette
April
Gegratineerde Hollandse asperges met bieslook
Mei
Brochette van drie smaken paprika en wilde rijst
Juni
Cannelloni gevuld met spinazie en roomkaas
Juli
Zomerse groenten uit de oven
Augustus
Wrap gevuld met diverse groenten en vegetarisch gehakt
September
In stoom zak bereide buideltje van champignons met pennen
Oktober
Gegrilde aardappel schotel met zuren room en blad groenten
November
Mexicaanse chili op vegetarische basis
December
Korstdeeg gevuld met een vegetarische ragout
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Dessert buffet
Grand Dessert buffet






€ 7,50 p/p

Petit ijstaartjes
Bavaroise glaasjes
Parfait
Vers fruit
Bavaroise taartjes

Chocolade fondue, witte en melkchocolade fontein

€ 7,50 p/p

 Spekjes
 Marshmallows
 Slagroomsoesjes

Ceremonie
Ceremonie aan zee






€ 275,-

Witte loper
Loveseat voor het bruidspaar
Zitplaatsen voor uw gasten
Tafel voor ambtenaar van de burgerlijke stand, bode en ondertekenen huwelijksakte
Geluidsinstallatie

Ceremonie aan zee






binnen

buiten

€ 375,-

Witte loper
Loveseat voor het bruidspaar
Zitplaatsen voor uw gasten
Tafel voor ambtenaar van de burgerlijke stand, bode en ondertekenen huwelijksakte
Geluidsinstallatie mobiel

Toasten op het bruidspaar

vanaf € 4,50 p/p

Enkele andere mogelijkheden:
Champagne toast, aansnijden bruidstaart, cup cakes, koffie en of thee, ballonnen met wenskaart oplaten.
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