KOM PROEVEN, GENIETEN EN BELEVEN

BANQUETING BOOK
2022
024 7111080
welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl

WELKOM!

Bedankt voor uw interesse in onze locatie. In dit boek vind je een afspiegeling van het assortiment van
het Nederlands Wijnbouwcentrum. Onze arrangementen zijn samengesteld voor groepen vanaf 10
personen tenzij anders vermeld.
Bij ons staat wijnbeleving centraal! Denk aan wat er in een heel jaar te beleven is in de wijngaard van
wijnboer Adam : snoeien in de winter, ontluikend voorjaar met bloesem in de wijngaard, genieten van
wijngaarddiners in de zomer en dan de finale, de oogst in de herfst! We maken graag een wijnbelevingsarrangement op maat. Neem gerust contact met ons op!
Wij zijn bereikbaar op 024 – 711 10 80 of via welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl.
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INTRODUCTIE
Genieten in Wijndorp Groesbeek!
In een prachtige wijngaard ligt het Nederlands Wijnbouwcentrum, de uitgelezen plek voor alles op het
gebied van wijn en wijnbeleving.
Het Nederlands Wijnbouwcentrum bevindt zich op een unieke locatie in de Groesbeekse wijngaarden.
Wij zijn dan ook een startpunt van vele wandel- en fietsroutes en tevens een horecagelegenheid waar
je heerlijk ontspannen op het wijnterras kunt zitten, met uitzicht op de wijngaard.
Tevens bieden wij verschillende mogelijkheden om leuke familie-uitjes en zakelijke bijeenkomsten te
organiseren. Dit kan op basis van één van onze arrangementen, of op maatwerk aan de hand van jouw
wensen. Daarbij gaan we altijd uit van onze drie kernwaarden:
• Passie voor wijn
• Liefde voor mens en natuur
• Genieten van het leven
Het Nederlands Wijnbouwcentrum is een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam centrum dat
zich richt op wijnbouw, wijnproductie, wijnanalyse, wijnopleidingen, wijnhandel en wijnbeleving.
Daarnaast willen wij de maatschappelijke kansen vergroten van mensen waarvoor betaald werk en
functioneren in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Mensen van alle niveaus en achtergronden
zijn bij ons welkom om een leer-werk traject te volgen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Het Nederlands Wijnbouwcentrum is een unieke locatie voor groepen tot 100 personen. Je kunt samen
met medewerkers, relaties, collega’s, vrienden of familie op ontspannen wijze kennismaken met de
wijnbouw en -productie in Nederland.
Er is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding en proeverij die uit te breiden is met een
lunch, borrel, (wijngaard-)diner, familiebijeenkomst, wandel- en fiets arrangement, maar ook een
bedrijfsevenement.
Staat je wens er niet bij? Onze arrangementen maken wij graag op maat!
Tel. (+31)024-711 10 80, welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl
BEREIKBAARHEID
Bezoekadres: Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek
Met het openbaar vervoer zijn we bereikbaar met buslijn 5 vanaf NS-station Nijmegen, halte 2e
Colonjes, Groesbeek
PARKEREN
Parkeren kan op het terrein van het Nederlands Wijnbouwcentrum. Wij beschikken over ruime gratis
parkeergelegenheid. Tevens zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto
aanwezig.
CAPACITEIT
Wij beschikken over de volgende ruimtes:
•
•
•
•

Proeflokaal met uitzicht op wijngaard, maximaal 100 personen
Vergaderruimte met uitzicht op wijnkelder, maximaal 20 personen
Vide boven het proeflokaal, maximaal 10 personen
Terras aan de wijngaard, maximaal 100 personen

FACILITEITEN
Het Nederlands Wijnbouwcentrum is standaard uitgerust met de volgende zaken:
• Audiovisuele voorzieningen en wifi
• Rolstoeltoegankelijk
• Aanpassingen voor mindervalide gasten, er is een lift aanwezig
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ARRANGEMENTEN
Vanaf 10 personen, tenzij anders vermeld
Groesbeekse proeverij
Heerlijk neerstrijken op het wijnterras aan de voet van de wijngaard en genieten van de zon en van
Groesbeekse wijnen. Na een uitleg over wijnbouw in Groesbeek krijg je een rondleiding door de
wijngaard en de wijnmakerij in de kelder van het Nederlands Wijnbouwcentrum. Aansluitend proef je
drie Groesbeekse wijnen.
• Duur: 1,5 uur
• Kosten: € 15,- per persoon
Ook is het mogelijk om voor een uitgebreidere rondleiding en proeverij met vier Groesbeekse wijnen
van 2 uur te kiezen voor € 18,50 per persoon. De Groesbeekse proeverij is uit te breiden met
onderstaande extra mogelijkheden.
Wijnvat rollen
Een leuke sportieve activiteit voor de hele familie, met een prijs voor het winnende duo!
• Duur: afhankelijk van het aantal personen
• Kosten: € 7,- per persoon
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Wandelen
Vanaf het Wijnbouwcentrum starten verschillende wandelingen die gratis voor je klaar liggen:
• Bos- en wijnwandeling van 4km
• Wijnwandeling kort van 8,5 km
• Wijnwandeling lang van 13 km *uitgeroepen tot mooiste wandeling 2019*

Wandeling zelfstandig
• vanaf 1 persoon
• Kosten: gratis

Picknick Lunchbox of Borrelbox
• Lunchbox: voor onderweg incl. wandelroute: 2 sandwiches met tonijnsalade en oude kaas,
hartige snack, zoete snack, flesje Mooijsap, flesje water, fruit en ( leen-) fleece om op te zitten
a € 15,- p.p. ( Cleintje Colonjes flesje wit/rose/rood wijn los bij te bestellen voor € 8,50 per
0,375 ltr flesje)
• Kidsbox: knapzak met lunchpakketje voor kinderen € 8,50 per stuk
• Borrelbox (2 pers.): diverse hapjes: kaas/worst, stokbrood met huisgemaakte dip, zoutjes,
wijnkoeler, flesje met Groesbeekse wijn 0.375 ltr. ( wit, rosé of rood ) of 2 flesjes mooijsap,
flesje water en ( leen-) fleece om op te zitten a € 25,- voor 2 personen.

6

Wandeling met gids
Onze wandelgids neemt je mee op deze wandeling van 8,5 kilometer door de prachtige heuvelachtige
natuur die Groesbeek rijk is. Jullie maken twee keer een tussenstop bij verschillende Groesbeekse
wijnboeren voor een proefglas wijn en een korte uitleg over hun wijngaard. Bij aankomst op het
Wijnbouwcentrum ontvang je een derde proefglas wijn en word je meegenomen naar de kelder waar
alle Groesbeekse wijn gemaakt wordt, alwaar je uitleg krijgt over het wijnmaakproces.
• Duur: 3 uur
• Aantal personen: minimaal 15
• Kosten: € 21,50 per persoon
Fietsen
Het heuvelachtige landschap van Groesbeek en omgeving trekt jaarlijks honderdduizenden fietsers
naar het dorp. We hebben een knooppuntenroute uitgezet langs alle Groesbeekse wijnboeren. De
afstand is 30 kilometer en is op papier gratis bij ons op te halen.
Ook bieden we de mogelijkheid om fietsen en gidsen te huren in samenwerking met Sanders
Tweewielers, zodat je onbezorgd van een dagje uit in Groesbeek kan genieten. Je kunt zelf je
voorkeuren aangeven ( b.v. elektrische fiets ) en reserveren via www.sandersverhuur.nl
Ook hierbij kun je uiteraard het picknickpakket bestellen (zie wandeling)!
Culinair toeren langs de wijnboeren / maandelijks in weekend of eigen groep ( min. 20 pers )
Met de ‘toeren naar de wijnboeren’-culinaire fietstocht ga je op de fiets langs verschillende
wijngaarden die de gemeente Berg en Dal rijk is. Bij iedere stop krijg je een lekker gerecht, gemaakt
met verse lokale producten, en de liefhebber bestelt daar een lekker glas lokale wijn bij.
De kosten voor de culinaire fietstoer inclusief 5 gerechtjes zijn € 36,- p.p.
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Wijntrein langs de wijngaarden van Groesbeek
Een rondrit van anderhalf uur, te boeken van 1 april tot 1 oktober. Met onze wijntrein nemen we je mee
langs een aantal wijngaarden in de omgeving van Groesbeek. De wijntrein vertrekt vanaf het
Nederlands Wijnbouwcentrum. Je wordt ontvangen in een wijngaard en krijgt informatie over de wijnen
die er vandaan komen. Uiteraard gaat de trein niet verder voordat je de gelegenheid hebt gehad een
glas wijn te proeven.
• Kosten: € 17,50- per persoon
Battletour vanaf 15 personen
Treintour langs oorlogsmonumenten rondom de wijnvelden met een gids van het Vrijheidsmuseum.
• Duur: 1,5 uur
• Vanaf 15 personen
• Kosten: € 17,50 per persoon
Secret wine tour (excursie met trein)
Kennismaken met Nederlandse wijnen doe je het liefste op de plek waar de druiven worden verbouwd;
in de wijngaard! Met onze wijntrein nemen we je mee langs verschillende wijngaarden in de omgeving
van Groesbeek. De wijntrein vertrekt vanaf het Nederlands Wijnbouwcentrum. Je wordt ontvangen in
een wijngaard en krijgt informatie over de wijnen die er vandaan komen. Uiteraard gaat de trein niet
verder voordat je de gelegenheid hebt gehad een glas wijn te proeven. Eenmaal terug bij het
Nederlands Wijnbouwcentrum krijg je een wijnboerenlunch die wordt gevolgd door een rondleiding met
een wijnproeverij.
• Duur: circa 5,5 uur
• Vanaf 20 personen
• Kosten: vanaf € 44,50 per persoon
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Wat voor wijndrinker ben jij?
Voor mensen die zich willen verdiepen in wijn op een ontspannen en informele manier, nemen we je
een dagdeel mee naar de beginselen van het wijnproeven. Je leert over de smaken in wijn die
voortkomen uit het mondgevoel. Daarmee krijg je kennis over de bouwstenen van wijn en wat dit voor
jou als wijnproever betekent. Ook nemen we je mee naar onze wijnkelder en de wijngaard om je meer
te vertellen over de wijnbouw en de productie van wijn.
• Duur: circa 4 uur
• Vanaf 15 personen
• Kosten: € 35,- per persoon

High wine
3 lokale wijnen met 3 bijpassende hapjes. Seizoensgebonden, laat je verrassen!
Tijdens de High Wine ontdek je hoe wijn en spijs elkaar kunnen aanvullen en versterken. We laten je drie
lokale wijnen proeven en serveren daarbij drie lekkere hapjes, bereid met lokale, seizoensgebonden
producten. Hierbij geven we uitleg over de combinatie van smaken. Kom proeven en genieten!
• Prijs € 18,50 p.p. inclusief 3 proefglazen Groesbeekse wijn en 3 bijpassende hapjes
• Vanaf 2 personen
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Wijn/spijs lunch
Bourgondisch genieten in de wijngaard ( in de winter mogelijk in het proeflokaal ) van een 4-gangen
wijn-spijs lunch met bijpassende Groesbeekse wijnen. Tijdens je lunch vertellen we meer over de wijn
in je glas, in combinatie met het gerecht. Tussen de gangen door nemen we je mee naar onze
wijnkelder om de wijnbeleving compleet te maken.
• Vanaf 2 personen
• Kosten: € 47,50 per persoon inclusief 3 proefglaasjes Groesbeekse wijn

Wijngaarddiner
Wij serveren een uniek diner aan onze wijngaard ( in de winter mogelijk in het proeflokaal ). Je krijgt
een heerlijke amuse en vervolgens een exclusief 4-gangen diner met bijpassend wijnarrangement
geheel in de prachtige sfeer van de wijngaard waar de druivenranken vol rijpe druiven hangen. Proef
de Bourgondische levensstijl en kom dineren aan de wijngaard!
De kosten voor het 4-gangen wijngaarddiner met bijpassend wijnarrangement zijn
• Vanaf 2 personen tijdens wijngaarddiner data, zie agenda
• Vanaf 20 personen met eigen gezelschap
• Kosten: € 62,50 p.p. inclusief 4 glazen wijn

Golf en wijn
Groesbeek mag zich met 25 hectare wijngaard met recht het wijndorp van Nederland noemen. Maar
wist je dat Groesbeek met 45 volwaardige holes ook een waar golfdorp is? Daarom hebben wij een
mooi arrangement voor je samengesteld: golfen & wijn proeven. Voor de middag kun je kiezen tussen
een golfclinic met een ervaren instructeur of een 9-hole golfronde. Vervolgens sluit je af bij het
Nederlands Wijnbouwcentrum met een heerlijke wijnproeverij en rondleiding door de wijngaard.
• Duur: 2 uur golfen en 1,5 uur proeverij
• Kosten: € 49,50 per persoon
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Vergaderarrangement
Onze verschillende zalen zijn per dagdeel te huur. De verhuur is inclusief water en kannen koffie en
thee. Ook het gebruik van wifi en tv-scherm is inclusief.
• Proeflokaal (maximaal 100 personen): € 175,- per dagdeel
• Vergaderzaal Proeflokaal (maximaal 20 personen): € 75,- per dagdeel
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CATERING
Wij verzorgen zelf de catering voor evenementen waar dit mogelijk is. Daarnaast maken wij gebruik
van externe cateraars Blixem en Hofmans Events; onze partners in sociaal ondernemen.
Wij werken met lokale producten;
• Coffyn en Bloesem, koffie en thee
• Bakkerscafé Dé Bakkerij in Nijmegen, brood en broodjes
• De Buurtmarkt in Groesbeek, appeltaart
• Geitenboerderij ’t Ketelbos in Groesbeek, geitenkaas
• Keurslager Tim Janssen in Groesbeek, hausmacher en droge worst
• Wijnhoeve De Colonjes, De Plack, Van Ditshuizen, Klein Amerika en de Holdeurn
Heb je dieetwensen en/of allergieën? Vertel het ons! We houden graag rekening met speciale
dieetwensen en voedselallergieën. Wij verzorgen dan een vegetarisch, biologisch of glutenvrij
alternatief.
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ONTVANGST
KOFFIE EN THEE

Onze koffie komt van Coffyn en de thee van Bloesem; onze partners in sociaal ondernemen.
Koffie- en theebuffet met koekje

€ 3,25 p.p.

Koffie- en theebuffet met assortiment brownies en gemberkoek

€ 5,25 p.p.

Koffie- en theebuffet met huisgemaakte appeltaart

€ 6,25 p.p.

Koffie- en theebuffet met huisgemaakt gebak ( diverse mogelijkheden ) € 6,25 p.p.
Koffie- en theebuffet met petit four of slagroomtaart met logo/foto

€ 7,25 p.p.

BUBBELS
Lokale bubbel

glas

fles

De Plack rosé bubbel

€ 5,25

€ 24,50

€ 7,50

€ 39,50

€ 5,00

€ 22,50

€ 6,50

€ 35,00

Fris fruitige rosé bubbelwijn, gemaakt van de Regentdruif
Belle de Colonjes

Rosé bubbel gemaakt volgens de methode traditionelle met
10 maanden gistlagering
Buitenlandse bubbel
Palau cava brut

Gemaakt van de druivensoorten Macabeo, Xarel-lo en Parellada,
met 9 tot 12 maanden gistlagering
Paul Mas Prima Perla Cremant de Limoux

Deze crémant bestaat voor 60% uit Chardonnay van 20 tot 25 jaar
oude ranken, met 15 maanden gistlagering
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LUNCH
WIJNBOERENLUNCH
•
•
•
•

€ 15,00 pp

Huisgemaakte soep
2 Belegde sandwiches met selectie van oude kaas, tonijnsalade, Serranoham en hummus
Druivensap
Koffie en thee

LUXE LUNCH
•
•
•
•
•
•

€ 19,50 pp

Huisgemaakte soep, 2 soorten
2 Luxe broodjes met divers beleg en garnituren
Groene bladsalade met huisgemaakte wijndressing
Vers handfruit
Melk, karnemelk en druivensap
Koffie en thee

WIJN-SPIJS LUNCH

€ 47,50 pp

Een 3 gangen lunch van lokale, seizoensgebonden producten met bij elke gang
een bijpassende Groesbeekse wijn (half glas)

JE KUNT OOK ZELF JE LUNCH SAMENSTELLEN, EVENTUEEL IN COMBINATIE MET:
•
•
•
•
•
•

Diverse salades
Diverse soepen
Verse fruitsalade met munt en honing
Biologische volle yoghurt met fruit en honing
Saucijzen- of worstenbroodje
Diverse belegde sandwiches
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€ 5,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 6,50 p. st.

BORREL
Zoutjes en nootjes op tafel

€ 1,50 p.p.

Gemarineerde olijven en zoutjes op tafel

€ 2,00 p.p.

Biologische Groesbeekse groenten met dipsaus op tafel

€ 3,00 p.p.

Borrelplanken met 3 lokale kazen en 3 soorten lokale worst

€ 4,50 p.p.

Luxe borrelhapjes koud:

€ 2,25 p.p. per hapje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaanse burgertjes met chorizo
Parmahamrolletje met appeljulienne en rucola
Gambaspiesje
Zalmrolletje met mangochutney
Lamsgehaktballetjes
Parmahamrolletje gevuld met pesto, rucola en pijnboompitjes
Gevulde sweetbite met feta, koriander en pijnboompitjes
Gamba in pancetta
Merguezworstje in pancetta
Gemarineerd kipkluifje
Gevulde pruim in pancetta
Chorizohapje met zontomaatje en appelkapper
Roggebroodhapje met paté en stoofpeer

* Minimale afname is 10 stuks per soort
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€ 3,50 p.p. per stuk

Luxe borrelhapjes warm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javaanse kipsaté in een milde satésaus
Mini tapasburgertje met chorizo
Kalkoenburgertje met tomatenchutney
Kiphaasje met krokante bacon
Gewokte gamba’s met knoflook en Spaanse peper
Oosters yakitorispiesjes met koriander
Drumstickje in honing ketjapmarinade
Knoflookchampignons uit de oven (v)
Gepofte aardappeltjes uit de oven (v)
Falafel met knoflook kruidendip (v)

* Minimale afname is 25 stuks per soort
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DINER
ITALIAANS BUFFET (vanaf 15 personen)

€ 26,50 p.p.

• Salade van gemarineerde Pomodori tomaten met zachte buffelmozzarella, rucola en
geroosterde noten
• Verse salade met zongedroogde tomaatjes, walnoten en zwarte olijven
• Frisse tonijnsalade met roze garnalen en een yoghurt-dilledressing
• Plateau met Coppa di Parma, Spinata Romana en Coburgerham met daarbij zoete vijgen,
meloen en balsamicostroop
• Zacht gegaarde runderlende met pesto, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
• Pastasalade met verse basilicum, gegrilde paprika en rode ui
• Verschillende soorten stokbrood met kruidenboter, zwarte olijven- en tomatentapenade
• Spaghetti bolognese op traditionele wijze bereid
• Saltimbocca met prosciutto en salie: zacht gegaarde varkensfilet omwikkeld met gedroogde
Italiaanse ham en salie
• Scholfilet uit de oven met groene kruiden, venkel en witte wijn
• Geroosterde seizoensgroenten
• Aardappel gebakken met knoflook en rozemarijn
• Aardappelgratin met spekjes, rode ui en paprika
Het Italiaans buffet is uit te breiden met (prijzen op aanvraag):
•
•
•
•

Charcuterie met Italiaanse vleeswaren, live gesneden op een snijmachine
Pasta, door onze chef bereid in Parmezaanse kaas
Kreeftravioli gekookt in waterfrituur, geserveerd met vis
Pizza-oven, vers gemaakte pizza met diverse toppings
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WISSELENDE SEIZOENSBUFFETTEN (vanaf 10 personen)

€ 25,00 p.p.

Voorjaar maart-april-mei
•
•
•
•
•

Thaise kipcurry
Tilapiafilet in tomatenroomsaus met garnalen
Kokosrijst*
Voorjaarsgroenten*
Koolsalade*

Zomer juni-juli-augustus
•
•
•
•
•

Witvis rolletjes gevuld met zalm in een botersaus
Saltimbocca; parmaham, rundvlees en salie
Aardappelgratin met peterselie en knoflook*
Courgette met Parmezaanse kaas*
Frisse rauwkost*

Herfst september-oktober-november
•
•
•
•
•

Quiche met pompoen en Parmezaanse kaas*
Runderstoofpot met rode wijn en paddenstoelen
Romige aardappelpuree*
Geroosterde pastinaak en verschillende knollen*
Witlof salade met citrus en krenten*

Winter december-januari-februari
•
•
•
•
•
•
•
•

Wildstoofpot
Boerenkoolstamppot*
Zuurkoolschotel
Hutspot*
Rookworstjes
Spekjes
Verschillende pickles*
Grove mosterd*

* = vegetarisch
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VEGETARISCH BUFFET (vanaf 10 personen)
•
•
•
•
•
•
•

€ 23,50 p.p.

Marokkaanse couscoussalade met feta
Wortelsalade met geroosterde noten en rucola
Huisgemaakte linzensoep
Lasagne mozzarella, tomaat en komijnekaas
Gevulde courgette met ratatouille
Venkelrisotto-balletjes met parmezaan, koolrabi en lavaspesto
Met paprika gekruide rosevalaardappels

WALKING DINNER (prijs op aanvraag)
Tijdens jouw speciale gebeurtenis worden er gedurende de avond zes gangen kleine gerechten
geserveerd die staand gegeten kunnen worden. Er wordt gewerkt met seizoensgebonden producten.

HAARDVUUR ARRANGEMENT (Vanaf 30 personen, prijs op aanvraag)
Bereid op onze hout gestookte vuurschaal, de OFYR.
OFYR is een eyecatcher op uw evenement. Het knisperende vuur draagt bij tot een prachtige ambiance.
Een professionele chef bereidt de gerechten a la minute gedurende +/-4 uur op de vuurschaal en
serveert deze aan de gasten. Dit assortiment is geheel op maat samen te stellen. Om een impressie te
geven tref je hieronder een aantal hapjes aan.
• Bruschetta; Geroosterd en gemarineerd stokbroodje met o.a. gegrilde courgette met
geitenkaas, tomaat met mozzarella en basilicum en bospaddenstoelen met tijm en ui
• Spiesje van in knoflook gemarineerde jumbo garnalen
• Oosters gemarineerde kippendij met huisgemaakte satésaus en kroepoek
• Gegrilde tonijn met tomatenpuree en verse kruiden
• Chicken wings met honing ketjapmarinade
• Mini hamburgertje met tomaten chutney
• Kofte van lamsgehakt in een wraprolletje met yogurtdip
• Varkensribkroon van het kloostervarken
• Mooi stukje varkensfilet aan het bot gebraden met gebakken bospaddenstoelen
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BARBECUE
BARBECUE BASIC (vanaf 20 personen)

€ 25,00 p.p.

Verschillende stukjes vlees, zoals een gemarineerd lapje, BBQ-worst, speklapje, hamburger, biefstukje,
kipvink, hawaïspies, shaslick, drumstick en satéstokjes
• 5 stuks vlees per persoon
• Rundvlees- en aardappelsalade
• Sausjes en stokbrood

SMOKER BOURGONDISCH (vanaf 25 personen, prijs op aanvraag)
•
•
•
•
•
•

Vlees met handvat
Grote stukken vlees
Zwaarden met staartstuk
Hamburger
Pulled pork
Pulled chicken

Geserveerd met grove broden, sauzen, aardappels in schil en cole slaw

SMOKER SAINT TROPEZ (vanaf 25 personen, prijs op aanvraag)
•
•
•
•
•
•

Oesters
Hele zalm
Kreeften
Coquilles in schelp
Lamsbout
Ossenhaas

Geserveerd met ‘build your own’ salade
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DESSERT (vanaf 15 personen)

BAVAROIS BUFFET

€ 9,00 p.p.

Diverse vormen, kleuren en smaken bavarois in taarten gepresenteerd; chipolata, tiramisu,
sinaasappel, aardbei en mango. Aangevuld met verse fruitsalade, slagroom en diverse sausjes.

GEMENGD BUFFET
Gerecht

€ 4,00 p.p. per

Stel zelf jouw dessert buffet samen! Je kunt kiezen uit onderstaande gerechten.
•
•
•
•
•
•
•

Cheescake
Chocoladetaart
Panna cotta
Tiramisu
Chocolade mousse
IJs
Fruitsalade
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TROUWEN IN DE WIJNGAARD
Het Nederlands Wijnbouwcentrum mag zich met trots een officiële trouwlocatie noemen. Geef elkaar
het ja-woord in de wijngaard!
Bij ons kan je terecht voor jullie huwelijksceremonie en -receptie en een feestelijke wijn-spijs lunch of
diner aan de wijngaard of in het proeflokaal. We denken graag met je mee bij het plannen van je
huwelijk. Hierbij besteden we speciale aandacht aan de wijnkeuze in combinatie met hapjes voor een
receptie of het menu met bijpassende wijnen voor jullie huwelijksdiner.
Er is veel mogelijk, aangepast aan jullie wensen. Neem gerust contact met ons op.
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UVH
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos
toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Sfeerimpressie Nederlands wijnbouwcentrum
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