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Trouwen bij Brasserie Abdijbos
Trouwen in op de rand van de Kalmthoutse Heide? Abdijbos is dé locatie om de mooiste dag
van uw leven in een romantische en ongedwongen stijl te vieren.
Trouwlocatie Ossendrecht
Zoeken jullie een officiële trouwlocatie waar jullie kunnen trouwen en borrelen? Én waar
je ook nog kunt dineren en feesten, zowel binnen als buiten? Dan zit je bij Trouwlocatie
Abdijbos op de juiste plek. Brasserie Abdijbos is een locatie midden in de natuur op de
Brabantse Wal in het zuidelijkste puntje van Noord-Brabant.
Feestlocatie in de natuur
Brasserie Abdijbos ligt midden in de natuur. Een prachtige locatie omringd door bossen en
heides op steenworp afstand van Antwerpen en Bergen op Zoom
Festivalbruiloft
Een informele, sfeervolle en bovenal gezellige bruiloft. Dat is de festivalbruiloft! Bij Abdijbos
kun je zowel binnen als buiten trouwen in festival stijl. Het team verzorgt de catering, de
opstellingen en helpen jullie mee met het vormgeven van de mooiste dag van jullie leven. Op
de volgende bladzijdes beschrijven wij het programma en de ‘Regular’ en’VIP’ variant graag
verder voor u in details.
Zijn jullie na het lezen van deze brochure enthousiast geworden of willen jullie samen sparren
over de overige mogelijkheden op jullie grote dag? Dan plannen wij graag een afspraak met jullie
in!
Team Abdijbos
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Festivalbruiloft ‘Regular’ €110,00
14:00 uur Ontvangst van de gasten met een glaasje smaakwater
Een lekkernij toevoegen bij ontvangst;
• Chocolade of monchou petitfour
€ 2,20 p.p.
• Verschillende smaken eclairs
€ 1,90 p.p.
• Assortiment zoete lekkernijen op een etagère € 3,00 p.p.
• Mini cheesecake met citroen en blauwe bes
€ 2,30 p.p.
14:30 uur Huwelijksvoltrekking
15:30 uur Toost, taart & borrel
Toost met een glaasje prosecco en aansnijden van de
bruidstaart of sweet table. Rond 16.30 uur plaatsen wij
tafelgarnituur op de tafels.
Inclusief gelegenheid tot het maken van foto’s op de
Volksabdij.
18:00 uur Huwelijksdiner
Foodcourt met een Bourgondische Smoker
Barbecue en een pizzaoven, dit is inclusief een saladebuffet
met brood, smeersels en friet.
19:30 uur Nagerecht
Keuze uit de ijskar: Ambachtelijke schepijs geserveerd met
slagroom.
Liever een dessertbuffet met uitgebreide keuze uit bavarois- en
ijstaarten met garnituren in allerlei smaken?
+ € 4,50 p.p.
20:00 uur Feestavond
Borrel met 2 rondes warme en 2 rondes koude hapjes
uitgeserveerd en borrelmix op de tafels.
00:00 uur Einde, aansluitend vertrek van de gasten
Vanaf een half uur voor het einde serveren wij een puntzak
frites met mayonaise ter afsluiting.
De avond afsluiten met andere ‘Midnightsnack’ kijk naar de
mogelijkheden op pagina 6.
Wij schenken tijdens deze gehele dag ons ‘Regular’
drankassortiment.
Indien gewenst kunnen overige dranken op nacalculatie worden
geschonken.
Voor het diner kunt u vooraf een keuze maken uit 3 gerechten van de
barbecue en 1 gerecht van de pizzaoven.
Van de Bourgondische smoker barbecue: Gemarineerde
schouderkarbonade, gemarineerde kipfilet, diverse (groente)spiezen,
(vega) hamburgers, sate met saus, barbecue worstjes, gegrilde
groentes, speklapjes en spareribs, vispakketjes met knoflookboter
Uit de pizza oven: Pizza margarita, pizza met artisjok en mozzarella,
foccaccia met mozarella en basilicum, pizza salami.
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Festivalbruiloft ‘VIP’ €130,00
14:00 uur Ontvangst van de gasten met een glaasje smaakwater
Een lekkernij toevoegen bij ontvangst;
• Chocolade of monchou petitfour
€ 2,20 p.p.
• Verschillende smaken eclairs
€ 1,90 p.p.
• Assortiment zoete lekkernijen op een etagère € 3,00 p.p.
• Mini cheesecake met citroen en blauwe bes
€ 2,30 p.p.
14:30 uur Huwelijksvoltrekking
15:30 uur Toost, taart & borrel
Toost met een glaasje prosecco en aansnijden van de
bruidstaart of sweet table. Rond 16.30 uur plaatsen wij
tafelgarnituur op de tafels en komen wij langs met een luxe
warm of koud hapje. U heeft de gelegenheid tot het maken
van foto’s.
• Uitbreiden met een plateau oesters en cava? seizoensprijs
18:00 uur Huwelijksdiner
Foodcourt met een Bourgondische Smoker
Barbecue en een pizzaoven, dit is inclusief een saladebuffet
met brood, smeersels en friet.
19:30 uur Nagerecht
Keuze uit de ijskar: Ambachtelijk schepijs geserveerd met
slagroom.
Liever een dessertbuffet met uitgebreide keuze uit bavarois- en
ijstaarten met garnituren in allerlei smaken?
+ € 4,50 p.p.
20:00 uur Feestavond
Borrel met 2 rondes luxe warme en 2 rondes luxe koude
hapjes uitgeserveerd, borrelmix en tapasplanken op de
tafels.
00:00 uur Einde, aansluitend vertrek van de gasten
Vanaf een half uur voor het einde serveren wij een
punt huisgemaakte plaatpizza of een kipsatéspies met
stokbrood ter afsluiting. De avond afsluiten met een andere
‘Midnightsnack’ kijk naar de mogelijkheden op pagina 6.
Wij schenken tijdens deze gehele dag ons ‘VIP’
drankassortiment.
Voor het diner kunt u vooraf een keuze maken uit 3 gerechten van de
barbecue en 1 gerecht van de pizzaoven.
Van de Bourgondische smoker barbecue: Lamsracks, bavette,
bourgondische hamburgers met bacon, gegrilde groentes, ananas met
bruine suiker en rum
Uit de pizza oven: Schalen met zalmlamellen en gamba’s, focaccia en
naanbrood met knoflookdip, pizza prosciutto en truffelmayonaise, pizza
met gerookte zalm , roomkaas en prei.
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Hapjes en afsluitende snacks
Hapjesassortiment:
Koude & warme hapjes (prijs voor 2 stuks p.p.)
€ 4,00 p.p.
Bijvoorbeeld; wraphapjes, tomaat & mozarella spiesje, meloen
met serranoham, crostini met zalm, crostini met carpaccio,
gevulde pepers, kipspiesjes, bladerdeegpizza, pulled pork bites,
bourgondische bitterballen, mini saucijzenbroodjes, bittergarnituur
Luxe koude & warme hapjes (prijs voor 2 stuks p.p.)
€ 6,00 p.p.
Bjivoorbeeld; gazpacho, charcuterie, steak tartaar, kaasplankje,
hoorentje met tonijntartaar, luxe olijven, rilette van eend, parmaham
met auberginekaviaar, empanada met kip, hartige quiche, mini
loempia met eend, mini pizzamuffin, mini stoombroodje met kip
Het hapjesassortiment is naar uw wens uit te breiden.
Midnightsnacks:
Twee stokjes saté met brood, atjar & kroepoek		
Puntzak friet met mayonaise 			
Gyros met pitabrood en tzatziki 			
Pizzapunt		
			
Broodje hotdog met zuurkool, uitjes en saus		
Bagel met serranoham & gegrilde courgette		
Bagel met mozarella, tomaat & pesto 		
Melkbroodje met zacht gegaard buikspek		
1 keuze per bruiloft.
Extra’s:
Cocktails; Toosten met een cocktail?
Kistjes speciaalbier; Geheel in festivalstyle gekoelde speciaalbiertjes
toevoegen aan uw bruiloft?
Vraag naar de mogelijkheden bij onze weddingplanner!
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Extra informatie
Inclusief:
• Ontvangst met een glaasje smaakwater
• Glaasje prosecco bij de toost
• Uitserveerkosten bruidstaart of sweet table
• Tafelgarnituur
• Luxe warm of koud hapje tijdens het toostmoment (VIP)
• Drankarrangement 14.00 – 00.00 uur, standaard assortiment;
• Uitgebreid drankarrangement (VIP)
• Diner in de vorm van foodcourts
• IJskar
• Borrel met 2 rondes warm hapjes en 2 rondes koude hapjes
• Luxe hapjes (VIP)
• Mogelijkheid om uw programma binnen of buiten te vieren
• Eigen kleedruimte/ ontspanningsruimte voor bruidspaar
Exclusief:
• Zaalhuur burgerlijk Huwelijk € 300,• Alle bijkomende kosten die niet hierboven zijn vermeld
Kinderen:
• 0 tot 4 jaar: verbruik wordt berekend op basis van daadwerkelijk
verbruik.
• 4 tot 12 jaar: betalen €35,00 in plaats van de arrangementsprijs.
Dit tarief is inclusief een kindertafel met lekkers en kleurplaten.
Voorwaarden:
• Extra gasten kunnen worden bijgeboekt vanaf het diner.
• Er geldt een minimale besteding van € 3.500,-
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Feestarrangementen
(Voor tijdens de feestavond)

De feestarrangementen zoals hieronder beschreven gelden voor een
compleet verzorgd feest (maximaal 5 uur, vanaf 50 personen).
Feestarrangement Regular:				
€ 45,00 p.p.
• Ontvangst met een glaasje bubbels
• Borrelmix op de tafels
• Tijdens de feestavond 2 rondes met koude hapjes en 2 rondes
met warm borrelgarnituur
• Ons standaard drankenassortiment wordt geschonken
• Vanaf een half uur voor het einde serveren wij een puntzak frites
met mayonaise ter afsluiting
Het Regular drankassortiment bestaat uit:
• Koffie en thee
• Frisdranken en vruchtensappen
• Swinckel’s, Swinckel’s 0.0%
• Bavaria Radler, Bavaria Radlers 0.0 %, Rodenbach fruitage
• Witte wijn, rode wijn en rosé
Indien gewenst kunnen overige dranken op nacalculatie geschonken
worden.
Feestarrangement VIP: 				
€ 60,00 p.p.
• Ontvangst met een glaasje bubbels
• Tapasplanken en borrelmix op de tafels
• Tijdens de feestavond 2 rondes met luxe koude hapjes en 2
rondes met luxe warme hapjes
• Ons standaard drankarrangement met uitbreiding wordt
geschonken
• Vanaf een half uur voor het einde serveren wij een punt
huisgemaakte plaatpizza of een kipsatéspies met stokbrood ter
afsluiting
Het VIP drankassortiment bestaat uit:
• Koffie en thee
• Frisdranken en vruchtensappen
• Swinckel’s, Swinckel’s 0.0%
• Bavaria Radler, Bavaria Radlers 0.0 %, Rodenbach fruitage
• Witte wijn, rode wijn en rosé
• Alle La Trappe Trappistenbieren
• Assortiment binnenlands gedistilleerd (Port, Jenever, Vieux,
Apfelkorn, Bessenjenever en Schrobbelèr)
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