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Van Ja tot Z 

 

Huis ten Wolde biedt u alle mogelijkheden om uw bruiloft onvergetelijk te maken voor u en 

uw gasten. Wij beloven u de kwaliteit en professionaliteit te bieden die uw bijzondere dag 

verdient. Onze weddingplanners denken graag met u mee om van uw bruiloft een 

fantastisch feest te maken. Het team van Huis ten Wolde staat voor u klaar om iedereen te 

ontvangen en te laten genieten van gastvrijheid op het hoogste niveau. 

 

 

 

 

 

 

Huis ten Wolde voldoet aan al uw wensen, of u nu kiest voor een kleine, intieme 

huwelijksdag of helemaal uit wil pakken met een grote bruiloft. Wij zorgen voor een 

schitterende dag en/of avond! 

 

U kunt binnen, maar ook buiten elkaar het ja-woord geven. Binnen in de knusse bibliotheek 

of buiten op het mooie terras, met uitzicht op de koeien in het weiland.  

 

 
 

Alles op één locatie, dat scheelt stress en reistijd. Bruidsfoto’s maken in het romantische 

Woldberg bos.  

 

Wij beschikken ook over routekaartjes die u met de uitnodiging kunt meesturen voor uw 

gasten. 

 

Huis ten Wolde is een officiële trouwlocatie en daarom is het ook mogelijk om hier uw 

huwelijk officieel te laten voltrekken.  

 

Er zijn verschillende ruimtes die gebruikt kunnen worden voor het feest of de ceremonie, 

voor grote en kleinere gezelschappen. 



 

 

Samen met uw gasten genieten; 

 

In de keuken werken wij veelal met dagverse, biologische en streekgebonden producten.  

Mocht u of een van uw gasten een bepaalde allergie hebben of een dieet volgen, dan houden 

wij hier natuurlijk rekening mee, indien dit van tevoren kenbaar is gemaakt.  

 

 

 

Voor uw bruiloft hebben wij ook complete arrangementen beschikbaar. 

Zodat u bijna alles in een keer geregeld heeft! 

De complete arrangementen zijn vanaf  25 personen. 

Onder de 25 personen rekenen wij een toeslag van € 7,50 per persoon. 

 

 

 

 

 

De bruidstaart kunnen wij voor u verzorgen; 

 

De taarten krijgen een vulling naar eigen smaak van het bruidspaar. 

Prijs per persoon vanaf € 5,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compleet verzorgde dag inclusief avond arrangementen; 
 

1.  Complete Huwelijksdag +++ 

13.30  Ontvangst gasten bij Huis ten Wolde  

14.00  Ceremonie  

15.00  Toast met prosecco 

15.30  Taart aansnijden * / koffie-thee 

16.00  Foto moment voor het Bruidspaar  

16:00 We gaan rond met verschillende hapjes, en de bar is geopend.(dranken op nacalculatie) 

17.30  Koud en warm dinerbuffet  

Soep van het seizoen 

Salades 

 Aardappelsalade 

 Rundvleessalade 

 Vissalade 

 Charcuterie ( Rauwe ham, fricandeau, rosbief, droge worst, gevulde pepertjes, 

olijven, salami, paté) 

 Plateau met 4 verschillende luxe kaassoorten 

 

Warme gerechten 

 Fries weide sukade 

 Gepocheerde vis met saffraan saus 

 Gekonfijt mais hoender 

 Vegetarische quiche  

 40 uur gegaarde procureur  

 Dungesneden entrecote in pepersaus 

 

Bijgerechten 

 Risotto met paddenstoelen 

 Aardappel gratin met Parmezaanse kaas 

 Diverse seizoen groenten 

 

20.30  Feestavond  

Hollands dranken pakket 4 uur (binnenlands gedestilleerd) , gedurende de avond gaan we 

met verschillende luxe hapjes rond 

00.30  Late night snack puntzak friet met mayo 

Overnachting in de bruidsuite   

 

* Bruidstaart is exclusief 

Prijs daggast: € 85,00 

Prijs avondgast: € 35,00 



 
2.  Complete Huwelijksdag ++ 

 

15.00   Ontvangst gasten bij Huis ten Wolde  

15.15   Toast met prosecco 

15.30   Taart aansnijden * / koffie-thee 

16.00   Tijd voor foto’s, ondertussen gaan we langs met een assortiment aan hapjes, en is de 

bar geopend ( dranken op nacalculatie) 

 

18.00   Warm en koud dinerbuffet 

Soep van het seizoen 

Salades 

Rundvlees salade 

Aardappelsalade  

vis salade 

 

Koude voorgerechten 

Selectie van gerookte vissoorten 

Meloen met rauwe ham 

Diverse broodsoorten met boter, kruidenboter en tapenade 

Olijven 

 

Warme gerechten 

Beenhammetjes in honing mosterdsaus 

Gepocheerde vis met saffraan saus 

Biefstukpuntjes in champignon roomsaus 

Vegetarische quiche  

 

Bijgerechten 

Geurige Basmati rijst 

Aardappel gratin met Parmezaanse kaas 

Diverse seizoen groenten  

 

20.30   Feestavond  

Hollands dranken pakket 4 uur (binnenlands gedestilleerd)  

Gedurende de avond gaan we 4x rond met warm bittergarnituur   

00.30   Late night snack Puntzak friet met mayonaise 

Overnachting  in de bruidsuite 

 

* Bruidstaart is exclusief 

Prijs daggast: € 79,00 

Prijs avondgast: € 29,00 



 
 

3. Complete Huwelijksdag + 

14.30   Ontvangst gasten 

15.00   Ceremonie  

15.30   Felicitaties 

16.00   Taart aansnijden * / koffie-thee 

17.00   Tijd voor foto’s, ondertussen gaan we langs met een assortiment aan hapjes, en is de 

bar geopend ( dranken op nacalculatie) 

18.00   Dinerbuffet 

Soep van het seizoen 

Salades 

Aardappelsalade 

Rundvlees salade 

Zalm salade 

Koude voorgerechten 

Diverse broodsoorten met boter, kruidenboter 

en tapenade 

Olijven 

 

Warme gerechten 

Runderstoof, zilverui en kruiderij (winterperiode) 

Varkenshaas saté (zomerperiode 

Kippendij in piri piri 

Vegetarische quiche 

 

Bijgerechten 

Geurige basmati rijst 

Aardappel gratin met Parmezaanse kaas 

2 soorten seizoensgroenten 

 

20.30   Feestavond  

Hollands dranken pakket 4 uur (binnenlands gedestilleerd)  

Gedurende de avond gaan we 4x rond met warm bittergarnituur 

00.30   Einde feest 

Overnachting in de bruidsuite 

 

* Bruidstaart is exclusief 

Prijs daggast: € 67,50 

Prijs avondgast: € 28,50 



 
 

4. Complete Huwelijksdag ‘Basic’ 

14.30   Ontvangst gasten 

15.00   Ceremonie  

15.30   Felicitaties 

16.00   Taart aansnijden * / koffie-thee 

17.00   Tijd voor foto’s, ondertussen gaan we langs met een assortiment aan hapjes, en is de 

bar geopend. ( dranken op nacalculatie) 

18.00   Broodmaaltijd met soep 

o Huisgemaakte soep van de dag 

o warme snack 

o assortiment luxe broodjes 

o diverse belegsoorten 

o salade 

o biologische zuivel  

o vruchtensap 

 

20.30   Feestavond  

Hollands dranken pakket 4 uur (binnenlands gedestilleerd)  

Gedurende de avond gaan we 4x rond met warm bittergarnituur 

00.30   Einde feest 

Overnachting in de bruidsuite 

 

* Bruidstaart is exclusief 

Prijs daggast: € 60,00 

Prijs avondgast: € 28,50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compleet verzorgde avond arrangementen 

5.  In de avond ‘Basic’ 

 Ontvangst gasten met prosseco of jus d'orange 

 4 uur Hollands dranken pakket 

 Buffetje voor koffie voor de liefhebbers met koekjes 

 Afwisselend 4 á 5 keer koud en warm bittergarnituur 

 Broodjes beenham, wordt door onze koks in een grote pan op het terras voor u klaar 

gemaakt 

 Als afsluiting; koffie met bonbons van het buffet 

Prijs per persoon € 44,50 

 

6.  In de avond ‘Gezellig’ 

 4 uur Hollands dranken pakket 

 Ontvangst met feestelijke cocktail of prosecco en een amuse 

 Buffetje voor koffie voor de liefhebbers met koekjes 

 De hele avond zullen we rond gaan met luxe hapjes zoals toastjes zalm, Carpaccio 

rolletjes, "Brochietta" geroosterd brood met kruidenboter, ardennerham en 

zongedroogde tomaatjes, en warm bittergarnituur 

 Rond 23.00 uur kipsaté (2pp) met boerenbrood en satésaus 

 Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet 

Prijs per persoon € 46,50 

 

7.  In de avond ‘ Compleet verzorgd’ 

 Ontvangst met koffie/thee en een petit-fours. 

 Onbeperkt drankjes,  

 Aan het begin van de avond wordt er 1x rondgegaan met een ruim gesorteerd 

Bittergarnituur. 

Omstreeks 21.30 uur tot 23.30 uur:  Opening van de ruim gesorteerde hapjeskraam 

met onder andere een kaasplateau, heerlijk saté, mini hamburgers, hartig gekruide 

balletjes gehakt in een saus, salades, garnaaltjes, zalm, stokbrood, kruidenboter 

 Ter afsluiting van dit arrangement een koffie buffet met bonbons en koekjes 

Prijs per persoon € 62,50 

 



 

       

        Voetjes van de vloer; 
 

Ook voor een spetterende feestavond zijn er mogelijkheden te over. 

Wij werken samen met een One-Man Band BobLine, de repoirtoire bestaat uit dansbare 

stemmingsmuziek met een knipoog naar de top-40. 

 

Vraag gerust naar de mogelijkheden 

 

Volledig tot rust komen na uw grote dag; 

Bruidsuite 

Bijzonder verblijven na uw bijzondere dag doet u in de Bruid Suite. De Bruid Suite beschikt 

over een hemelbed met jacuzzi in de kamer daarnaast heeft de kamer een balkon met zitje. 

 40 m²  

 Woon lounge banken- en slaapgedeelte 

 Kingsize bed 

 Extra amenities zoals: badjas & badslippers 

 Luxe Rituals badproducten 

 

 

 

 

Wilt u graag uw vrienden en/of familie laten overnachten? 

 

Dit is al mogelijk vanaf € 37,50 per persoon inclusief uitgebreid ontbijtbuffet 

 

    
 



 
 

Graag uw haar en make up op de locatie laten verzorgen? 

Wij werken onder andere samen met Haarcreatie. 

Neem gerust contact op met Anouk voor mogelijkheden en ideeën! 

 

Haarcreatie 

Anouk ‘t Lam   

Tel.:06-15 45 45 65 

info@anoukshaarcreatie.nl 

http://www.anoukshaarcreatie.nl/ 

 

 

Informatie? 

Om een goed beeld te krijgen of Huis ten Wolde bij u past, ontvangen wij u graag voor een 

rondleiding en persoonlijk gesprek op onze locatie om al uw wensen door te nemen.  

Aansluitend hiervan kunnen wij u een vrijblijvende offerte toesturen. 

Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken met Jan Ponstein 

U kunt hiervoor bellen of mailen naar janponstein@huistenwolde.nl of 0521-745601 

http://www.anoukshaarcreatie.nl/
mailto:janponstein@huistenwolde.nl

