Huwelijks suggesties 2020
Aanstaand bruidspaar, van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk.
Een drukke tijd breekt voor u aan. Voorbereidingen treffen voor een huwelijksfeest, is geen
kleinigheid. Mochten jullie besluiten het feest in onze Botanische tuin Jochumhof te Steyl te
vieren, dan willen wij u middels dit schrijven graag een stukje op weg helpen. De diverse
mogelijkheden die wij hier aankaarten, zijn slechts suggesties. Mocht u specifieke wensen
hebben, dan horen wij dit graag. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat deze speciale
dag, nóg specialer wordt, Kom eerst eens , geheel vrijblijvend, onze locatie bekijken. U kunt
altijd contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Vragen? Bel of mail dan even
(scroll door naar beneden voor onze contactgegevens).
Huwelijksceremonie
De mooiste dag van uw leven wordt tot in de puntjes verzorgd. Een mooie trouwlocatie mag
natuurlijk niet ontbreken. Onze locatie is een officiële trouwlocatie binnen de gemeente
Venlo. Trouwen kan buiten in de natuur onder de prachtige oude Gingko boom, maar
trouwen kan ook binnen, romantisch in het theehuis of intiem boven in onze Maaszaal met
een fenomenaal uitzicht op de Maas.
Voor de huwelijksceremonie berekenen wij € 250. Dit is inclusief het klaarzetten van alles dat
nodig is voor deze ceremonie, voor u als bruidspaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand
en voor uw gasten. Indien u al een datum in gedachte heeft, neem dan alvast een
vrijblijvende optie op deze dag. Op deze manier wordt er altijd eerst contact met
opgenomen, wanneer er andere aanvragen binnen komen.
Zo voorkomen we
teleurstellingen.

Bruidstaart
Het maken van een bruidstaart is een vak apart en wij willen dit graag overlaten aan
gespecialiseerde banketbakkers of jullie gewenste keuze hierin.
Wij berekenen een vergoeding van € 1,75 p.p voor het klaarzetten van de taart, het
serviesgoed, het aansnijden en uitserveren.
Bruidsfoto’s
Er bestaat een mogelijkheid om bruidsfoto’s te maken in de tuin. De kosten hiervoor
bedragen € 25 en komen ten goede aan de stichting botanische tuin.

Proosten
Om het moment extra feestelijk te maken. Kunt u met uw gasten
proosten op ieder gewenst tijdstip. U heeft hierbij de keuze uit
verschillende mogelijkheden:





Proosten a la carte: Wij gaan iedereen persoonlijk af om een drankje op te nemen en
wanneer iedereen zijn glas gevuld heeft, kan er geproost worden.
Proosten met prosecco
€ 3,95
Proosten met rose prosecco
€ 3,95
prosecco en dansende aardbeitjes
€ 4.50

Diner
Het is mogelijk om te dineren bij Jochumhof in de Maaszaal of bij mooi weer buiten op een
van onze terrassen. Wij hebben geen standaard diners maar stellen dit altijd samen in overleg
met jullie. Voor meer informatie hierover, kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Drankenarrangement voor uw feest
Wanneer u met een groter gezelschap bent, vanaf 45 personen, berekenen wij
gereduceerde prijzen voor de consumpties.
Speciaal bier en sterke drank worden hier niet in meegerekend.
De prijzen van de consumpties zien er als volgt uit:
Pils 0,2
€ 2,10 (normaal € 2,30)
Pils 0,3 (standaard)
€ 2,95 (normaal € 3,20)
Frisdrank (0,25 ltr.)
€ 2,00 (normaal € 2,15)
Wijnen per fles
€ 17,50 (normaal € 18,95)
Drank op afkoop behoort ook tot de mogelijkheden.
Onder receptiedranken verstaan wij bier, alle huiswijnen en alle frisdranken.
Koffie/thee tijdens het feest wordt apart gefactureerd.
4 uur
5 uur
6 uur
Alleen receptiedranken
€ 21,00
€ 24,50
€ 26,50
Receptiedranken + speciaal bieren € 22,50
€ 26,00
€ 28,00
Receptiedranken + sterke drank
€ 24,50
€ 28,00
€ 30,00
All-in
€ 25,50
€ 29,00
€ 31,00

Tijdens het borrelen
 Italiaanse kwaliteitsolijven en zongedroogde tomaatjes € 1,85 p.p.
 Nootjes € 0,60 p.p.
 Ambachtelijke roomboter kaasstengels € 0,85 p.p.
 Receptiegarnituur (50 stuks inclusief 3 sauzen) € 27,50
 Puntzak met frietjes € 1,75 p.p.
 Verder kunnen wij luxe hapjes uitserveren variërend van vis, vegetarisch en vlees.
Optionele aanvullingen en faciliteiten
Zoals u van ons mag verwachten, zorgen wij voor een mooie aankleding en een gezellige
ambiance. Wanneer u uw feest nog extra wilt aankleden, bieden wij u de volgende
mogelijkheden.
 Ontvang uw gasten in stijl, we leggen de rode loper graag voor u uit.
Rode loper 2,5 mtr. met 6 zilveren afzetpalen en afzetkoord € 19,50
 Een vuurkorf zorgt altijd voor extra sfeer. Wij zorgen dat deze de gehele avond
branden. Vuurkorven inclusief hout (max. 3 stuks) € 14,50 p.s.
 Fakkels (wasdoek) brandduur 3,5 uur € 3,50 p.s.
 Microfoon (draadloos) met statief en speaker € 45,00
 Beamer en scherm voor presentatie of kinderbioscoop € 25,00

Locatie
Wij berekenen, buiten de ceremoniekosten van een bruiloft, geen locatiehuur. De
botanische tuin wordt onderhouden door ca. 40 vrijwilligers. Voor het behoud en onderhoud
van deze tuin, berekenen wij een symbolische bijdrage van € 1,- p.p.
Uiteraard mogen uw gasten dan ook de tuin bezoeken.
Wij hopen dat we u reeds een stuk opweg hebben geholpen.
Bel of mail gerust wanneer u vragen heeft.
Jochumhof
Maashoek 2b
5935 BJ Steyl
077-3210012
info@jochumhof.nl

