Trouwen 2021-2022
De mooiste dag om nooit te vergeten…
...en daar maken wij graag onderdeel van uit!
Met ruim 15 jaar ervaring in het organiseren van grote en intieme bruiloften, weten wij als geen ander
hoe belangrijk het is dat er naar uw wensen wordt geluisterd. Samen met u maken wij uw bruiloft tot
een groot succes.
In deze brochure vindt u een greep uit onze mogelijkheden. Ieder bruidspaar en elke bruiloft is uniek,
wij nodigen u daarom graag uit voor een persoonlijk gesprek om een offerte op maat te maken.

Met liefdevolle groet,
Sanne van Egmond en Henri van Boxstel
Weddingplanners
Maak een afspraak via + 31 (0) 76 522 6055 of weddings@princeville.valk.com

Alles op 1 locatie
Bij Hotel Breda Princeville beleeft u uw complete bruiloft.
Omdat we een officiële trouwlocatie zijn heeft u alles op 1 locatie:

Ceremonie

Lunch

Diner

Receptie

Feestavond

Romantische overnachting

Lunch-suggesties
Lunchbuffet
Soep van de dag, 6 wisselende warme gerechten, diverse broodsoorten, vleeswaren,
kaas, zoetwaren, vers fruit en diverse salades.
Koffie, thee, melk, karnemelk en vruchtensappen.

19,50 p.p.

Broodjeslunch
Soep van de dag, 1 wit zacht broodje kroket, 1 luxe harde broodje, 1 sandwich.
Melk en jus d’orange.

14,50 p.p.

12-uurtje
Soep van de dag, kroket en een spiegelei
met keuze uit achterham, kaas, rosbief of spek.

13,25 p.p.

Met diëten en allergieën kan uiteraard rekening worden gehouden, graag horen wij die tijdig.

Dinerbuffetten
Buffet Princeville
Koude gerechten
• Frisse komkommersalade met zoetzure dressing, paprika en rode ui
• Pittige pastasalade met gegrilde courgette, pesto arrabbiata en basilicum
• Gerookte zalmfilet met rode ui, kappertjes en olijfringen
• Carpaccio met rucola, zongedroogde tomaatjes, Parmezaan en pijnboompitten
• Ganda-ham met meloen
• Versgebakken brood, boter en kruidenboter
• Diverse koude sauzen en dressings

Warme gerechten
• Gegrilde kipfilet in pestosaus
• Boeuf bourguignon; ossenhaaspuntjes, traag gegaard in rodewijnsaus
• Gepocheerde tongscharrolletjes met zalmmousse
• Op de huid gebakken kabeljauwfilet met een romige mosterd-dillesaus
• Vegetarische ravioli met truffel, bosui en beurre blanc
• Kleurrijke roerbakgroenten
• Gebakken aardappeltjes

27,50 p.p.

De koude en warme gerechten zetten wij gelijktijdig neer. Te reserveren vanaf 20 volwassenen.

Buffet Princeville Superior
Koude gerechten
• Garnalensalade met citroen, dille en bieslook
• Tomatensalade met mozzarella en pesto
• Aardappelsalade met roomkaas, rode peper, bosui en selderijblokjes
• Vispallet bestaande uit gerookte zalm, gerookte haring en gerookte forel
• Ganda-ham met meloen
• Couscoussalade met feta, komkommer, paprika en ui
• Versgebakken brood
• Boter en kruidenboter
• Diverse koude sauzen en dressings

Warme gerechten
• Getrancheerde entrecote geserveerd met rozemarijnjus
• Schnitzel Princeville met bijpassende garnituur
• Gebakken zalmfilet met een bearnaisesaus
• Gepocheerde tongscharrolletjes met zalmmousse
• Vegetarische cannelloni gevuld met feta, spinazie en overgoten met een tomatensaus
• Groenten van het seizoen met verse kruiden
• Zoete aardappelfrites

33,50 p.p.
De koude en warme gerechten zetten wij gelijktijdig neer. Te reserveren vanaf 20 volwassenen.

Buffet Princeville Deluxe
Koude gerechten
• Salade van rode biet met appel, gesnipperd uitje, bosui en zure room
• Tonijnsalade met haricots verts, zongedroogde tomaat, ei, rode ui, paprikablokjes en dressing
• Pikante kipsalade met ananas, kerrie mayonaise en vleeskruiden
• Garnalensalade met avocadoblokjes, bieslook en cocktailsaus
• Tomaat-mozzarella plateau
• 2 soorten makreel: naturel en gepeperd
• Penne pasta met pesto, paprika en cherrytomaatjes
• Versgebakken brood
• Boter en kruidenboter
• Diverse koude sauzen en dressings

Warme gerechten
• Getrancheerde varkenshaas met champignonroomsaus
• Gegrilde kipfilet met knoflook basilicum
• Entrecote met een huisgemaakte rodewijnsaus
• Paella met diverse zeevruchten
• Tongscharrolletjes met dragonsaus
• Ravioli geserveerd met bosuitjes en beurre blanc
• Kleurrijke roerbakgroenten
• Gebakken aardappelkroketjes
• Aardappelgratin

37,50 p.p.
De koude en warme gerechten zetten wij gelijktijdig neer. Te reserveren vanaf 20 volwassenen.

Dessertbuffetten
De dinerbuffetten zijn uit te breiden met één van onderstaande dessertbuffetten:

Dessertbuffet Bella

Dessertbuffet du Chef

• Warme apfelstrüdel
• IJstaarten
• Chocolademousse
• Vers fruit
• Slagroom

• Soesjes
• Vruchtenbavarois
• IJstaart
• Limburgse vlaai
• Panna cotta
• Parfait van aardbei
• Vruchtenmousse
• Chocolademousse
• Vers fruit
• Warme chocoladesaus

6,50 p.p.

8,50 p.p.

Menu’s
Onderstaande menu’s worden aan tafel geserveerd.
Ook hebben we elke maand een speciaal maandmenu met 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten
en een grand dessert. Hierbij heeft u keuze uit vlees, vis of vegetarisch.

Menu Flora

18,00 p.p.
Soep van het huis
Gebakken varkensschnitzel met champignonroomsaus
Luchtig bavaroisegebak geserveerd met een toefje slagroom

Menu Toucan

19,50 p.p.
Soep van het huis

Boeuf bourguignon; ossenhaaspuntjes langzaam gegaard in rodewijnsaus
Een parfait van honing en kaneel
Met diëten en allergieën kan uiteraard rekening worden gehouden, graag horen wij die tijdig.

Menu Barones

21,50 p.p.

Gerookte zalmcocktail geserveerd met versnipperde uitjes, gemengde sla
en honing-mosterddressing
Gebakken runder ribeye overgoten met een kruidige pepersaus
Dame Blanche; vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Menu Prince

29,00 p.p.

Gerookte vistrio, samengesteld uit zalm, forel en makreel geserveerd met mierikswortelsaus
of
Vleestrio, samengesteld uit paté, carpaccio en Italiaanse dungesneden ham
geserveerd met truffelmayonaise
Lamsrack met honing en dragon geserveerd met een aardappeltaartje
of
Krokant gebakken Lady Sole geserveerd met een remouladesaus
Grand dessert

Menu Deluxe

37,50 p.p.
Amuse van het huis

Zalmbonbon gevuld met een kruidige roomkaas, versnipperde uitjes en salade
of
Carpaccio bom gevuld met rucola, zongedroogde tomaten en truffelmayonaise
Rijkelijk gevulde bisque d’homard
of
Romige spinaziesoep met mozzarella
Linguini vongole geserveerd met een reuzengarnaal
of
Picanha-steak geserveerd met een chimichurrisaus
Luxe grand dessert geserveerd met een kopje koffie of thee
Met diëten en allergieën kan uiteraard rekening worden gehouden, graag horen wij die tijdig.

Feestarrangementen
Een mooie dag sluit u uiteraard af met een knallend feest!
In onze diverse zalen kunt u feesten met 30 tot 300 personen.

Feestarrangement 1
• Ontvangst met een glaasje bubbels
• 5 uur drankjes op basis van Hollands assortiment
• Pinda’s en gemengde nootjes
• 2x warme hapjes, 1x luxe toastje, 1x blokje kaas of worst
• 1x minibroodje (saucijzenbroodje, ham-kaasbroodje of kip-kerriebroodje)
• Puntzak frites als afsluiting

49,95 p.p.

Feestarrangement 2
• Ontvangst met een glaasje bubbels
• 5 uur drankjes op basis van Hollands assortiment
• Pinda’s en gemengde nootjes
• 3x warme hapjes, 2x luxe toastjes, 1x blokje kaas of worst
• 1x satéstokje met satésaus en stokbrood

57,95 p.p.

Hapjesarrangementen
Hapjesarrangement 1
• Pinda’s en gemengde nootjes
• 1x blokjes kaas of worst
• 1x luxe toast met zalm, heilbot, Ardennerham, brie of paté
• 2x diverse warme hapjes

5,25 p.p.

Hapjesarrangement 2
• Pinda’s en gemengde nootjes
• 1x luxe toast met zalm, heilbot, Ardennerham, brie of paté
• 2x diverse warme hapjes
• 1x kipsaté met satésaus en stokbrood
• 1x minibroodje (saucijzenbroodje, ham-kaasbroodje of kip-kerriebroodje)

8,25 p.p.

Losse elementen
Hapjes

Ontvangst
• Plakje cake		

0,85 p.p.

• Zoutjes en nootjes op tafel		

0,70 p.p.

• Gevulde koek		

1,75 p.p.

• Warme bittergarnituur		

1,00 p.st.

• Petit four 		

2,20 p.p.

• Snoepgroenten met dips 		

3,75 p.p.

• Petit four met logo		

2,75 p.p.

• Luxe toastjes 		

1,50 p.st.

• Gesorteerd gebak		

2,95 p.p.

• Portie kaas of worst 		

1,50 p.st.

• Appeltaart		

2,75 p.p.

• Saucijzenbroodje 		

2,25 p.st.

• Scones & Muffins		

1,95 p.p.

• Worstenbroodje 		

2,25 p.st.

• Soesjes		

0,95 p.p.

• Kaasbroodje		

2,25 p.st.

• Glas Prosecco		

6,50 p.p.

• Quiche 		

3,50 p.st.

• Pizzapunt 		

3,50 p.st.

• Puntzak friet met mayonaise 		

3,75 p.st.

• Stokje kipsaté, stokbrood en kroepoek 3,75 p.st.
• Wrap gevuld met kip of zalm 		

8,95 p.st.

• Broodje kroket 		

3,75 p.st.

• Broodje hotdog		

3,75 p.st.

Drankarrangementen
Drankarrangementen (vanaf 20 personen)
2-uurs arrangement

15,00 p.p.

3-uurs arrangement

18,50 p.p.

4-uurs arrangement

22,00 p.p.

5-uurs arrangement

18,50 p.p.

6-uurs arrangement

22,00 p.p.

Het drankassortiment bestaat uit:
• Koffie en thee
• Frisdranken en vruchtensappen
• Tapbier, maltbier, Radler, witbier en rosébier
• Witte, rode en rosé wijn
• Port, Jenever, Vieux en Bessenjenever
Indien gewenst kunnen overige dranken op nacalculatie geschonken worden.

1001-nacht arrangement
1001-nacht arrangement A
• Ontvangst met koffie en thee
• 6 uur onbeperkt koffie, thee, fris en sappen.
• IJswater op tafel
• Nootjes en zoutjes op tafel
• Dinerbuffet, bestaande uit:
- Salade niçoise, aardappelsalade, kipsalade en pastasalade (vegetarisch)
- Kipstoofschotel
- Rijst, wokgroenten en frites
- Live cooking: kipshoarma, lamskoteletten en gamba’s
- Diverse soorten brood
- Diverse koude sauzen
• Dessertbuffet, bestaande uit:
- Griesmeelcake
- Kokosballen met zoete vulling
- Baklava
• Koffie en thee met een bonbon als afsluiting

51,50 p.p.
Dit arrangement kunnen wij halal aanbieden.

1001-nacht arrangement B
• Ontvangst met muntthee, melk en dadels
• 6 uur onbeperkt koffie, thee, fris en sappen.
• IJswater op tafel
• Nootjes en zoutjes op tafel
• Harrira (uitgeserveerd)
• Dinerbuffet, bestaande uit:
- Salade niçoise, aardappelsalade, vissalade, rauwkostsalade en pastasalade (vegetarisch)
- Kippenpootjes, runderstoofschotel
- Rijst, couscous met groenten en frites
- Live cooking: kefta, lamskoteletten, gegrilde kipfilet en gamba’s
- Diverse soorten brood
- Diverse koude sauzen
• Dessertbuffet, bestaande uit:
- Griesmeelcake
- Kokosballen met zoete vulling
- Baklava
- Shabakia
- Tulumpa
• Koffie en thee met een bonbon als afsluiting

58,50 p.p.
Dit arrangement kunnen wij halal aanbieden.

Overnachten
Wij beschikken over 127 hotelkamers (types: Comfort, Standaard, Superior, Themasuites en Royal Suites).
Maak uw trouwdag compleet en kom heerlijk tot rust in één van onze suites.
Besteedt u als bruidspaar meer dan € 9.000,- bij ons? Dan krijgt u van ons een overnachting
inclusief champagne-ontbijt als huwelijkscadeau!
Voor uw gasten bieden we speciale prijzen aan, zodat ook zij na het feest niet meer naar huis hoeven.

Themasuites

Royal Suites

Voorzien van o.a.:

Voorzien van o.a.:

• Bubbelbad
• Sunshower
• Sauna

• Rond bubbelbad
• Sunshower voor 2 personen
• Sauna voor 2 personen

Bruidsarrangement
• Overnachting in een themasuite
• Fles Champagne
• Champagne-ontbijt op de kamer
• Gevulde minibar

300,- per nacht
• Bloemen
• Chocolaatjes en fruit
• Badjassen en badslippers

U kunt het Bruidsarrangement ook reserveren op een Royal Suite, de toeslag hiervan is op aanvraag.

Weddingplanners
Om de dag van uw leven vlekkeloos te laten verlopen, zijn onze weddingplanners Sanne van Egmond en
Henri van Boxstel u graag van dienst. Met ruime ervaring in de hotellerie en het plannen en organiseren
van bruiloften, maken zij samen met hun team uw huwelijksdag onvergetelijk!
Hopelijk mogen we u snel verwelkomen voor een kennismakingsgesprek.
Bij een feestarrangement zit het Weddingplanner Basis-pakket inbegrepen.
Voor totale ontzorging kunt u ook extra pakketten bijboeken.

Weddingplanner basis (15 uur)
• Kennismakingsgesprek
• 2 afspraken: bespreken huwelijksdag + doornemen alle laatste details
• Regelen van hotelkamers en prijsafspraken
• Het maken van het draaiboek van de feestlocatie
•		Begeleiding en aanspreekpunt op de dag zelf voor gasten, personeel en ceremoniemeester
• Contact via e-mail tijdens werkdagen
• Evaluatie na de bruiloft
• Tot een maximum van 250 personen

inclusief bij feestarrangement

Weddingplanner Superior-pakket (38 uur)
Ideaal als u een bekende met het ceremoniemeesterschap wil belasten
• Kennismakingsgesprek
• 2 of 3 afspraken: bespreken huwelijksdag + doornemen alle laatste details
+ bekijken ceremonielocatie, indien deze op een andere locatie is
• Regelen van hotelkamers en prijsafspraken
• Als ceremoniemeester het contact voor al uw gasten in aanloop naar de bruiloft en op de dag zelf.
• Het maken van het draaiboek voor de leveranciers en locatie(s)
• Begeleiding en aanspreekpunt op de dag zelf voor gasten, personeel en ceremoniemeester
• Onbeperkt contact via e-mail en WhatsApp
• Evaluatie na de bruiloft
• Tot een maximum van 250 avondgasten

vanaf 900,-

Weddingplanner A tot Z-pakket (52 uur)
Voor volledige ontzorging
• Kennismakingsgesprek
• 2 of 3 afspraken: bespreken huwelijksdag + doornemen alle laatste details
+ bekijken ceremonielocatie, indien deze op een andere locatie is
• Regelen van hotelkamers en prijsafspraken
• Het maken van het draaiboek voor de leveranciers en locatie(s)
• Het aanvragen van offertes en onderhandelen met leveranciers
• Contact met de leveranciers in de aanloop naar de trouwdag en op de dag zelf
• Het bijhouden van de RSVP’s en de gastenlijst (indien gewenst)
• Begeleiding en aanspreekpunt op de dag zelf voor gasten, leveranciers, personeel
en ceremoniemeester
• Onbeperkt contact via e-mail en WhatsApp
• Evaluatie na de bruiloft
• Tot een maximum van 250 avondgasten

vanaf 1.750,Speciale wensen die buiten de standaard werkzaamheden/uren vallen kunnen in overleg worden berekend á € 65,00 per uur.
Prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten á € 0,30 per kilometer vanaf Breda. Prijzen zijn inclusief BTW.

