
Een onvergetelijke dag
BRUILOFT & RECEPTIE



ik en jij

voor 
altijd 

Wij gaan trouwen!
GEFELICITEERD! IS HET NOG GEHEIM OF MAG IEDEREEN HET AL WETEN? 

EN... HOE VOELT HET DAT JE BINNENKORT ‘JA, IK WIL’ GAAT ZEGGEN?  

GELUKKIG, BLIJ EN ENTHOUSIAST, MAAR OOK SPANNEND!

Je staat aan het begin van een unieke en bijzondere tijd, waarin je plannen gaat maken en 

besluiten gaat nemen voor jullie trouwdag. Er komen een hoop vragen op je af.  Welke locatie 

kies je voor de huwelijksvoltrekking? Waar ga je dineren en wat voor feest ga je geven? Wil je 

een receptie? 

Het Witte Paard is een unieke locatie om jullie feest te geven én is eveneens een officiële 

trouwlocatie. Wij maken van deze bijzonder dag júllie dag. Een totaalplaatje met sfeervolle 

zalen, heerlijk eten en drinken, verschillende sfeerthema’s en muziek en entertainment. In deze 

brochure laten wij jullie graag onze mogelijkheden zien.



liefde

wordt 
trouw

Voor altijd samen
JULLIE TROUWDAG WORDT EEN ONVERGETELIJKE 

DAG. HET IS JULLLIE FEEST. BIJ HET WITTE PAARD 

KUN JE MET AL JE IDEEËN EN WENSEN TERECHT. 

We hebben verschillende uitgewerkte bruiloftsarrangementen. Ook hier kun je je eigen 

draai aan geven. Tijdens de voorbereiding kijken we samen hoe jullie het willen hebben. 

Het wordt een bijzondere dag!

Celebrations

Celebrations is een feestelijk programma. De zaal is aangekleed met heliumballonnen en 

de gasten worden ontvangen met een bijzondere cocktail. Er wordt een assortiment aan 

luxe koude en warme hapjes geserveerd. Als hoogtepunten een heerlijke  

ijsbruidstaart met vuurwerkfonteinen en ons spectaculaire kabuco confettikanon.

White Wedding

Een sfeervolle zaal met vele witte elementen, zoals witte tafels, witte bloemen, een witte 

bruidstaart... De avond zit vol prachtige momenten waarbij jullie als bruidspaar centraal 

staan. De koks zorgen voor heerlijke amuses. Een spetterend vuurwerk daalt als witte 

rozenblaadjes op jullie dansende gasten neer.

Naast bovenstaande thema’s hebben we nog veel meer ideeën, zoals bijvoorbeeld onze 

sfeerthema’s Exotic, Tropical en Retro. Ook voor de muziek, een swingende band of juist 

een DJ, kunnen wij met jullie meedenken.

‘Zelfs de  

ceremoniemeester 

hoefde nergens 

meer aan te 
denken’ 

Ferry & Christy



‘De bruidstaart was zó mooi  

en echt heerlijk!’  Remco & Kim

Wij kunnen jullie bruidstaart verzorgen. Willen jullie meerdere 

etages of liever een ijsbruidstaart? Wij helpen jullie graag kiezen.

Intiem dineren

Diner of buffet

De keuze voor een uitgeserveerd diner of buffet is soms een lastige. Wil je op je trouwdag graag een rustig  

moment aan tafel, dan stellen we op grond van onze uitgebreide menukaart en jouw wensen een smaakvol  

meergangen diner samen. Eventueel met jullie bruidstaart als dessert.  

Als jullie het gezellig vinden om te wisselen van tafelgenoten, dan kun je kiezen voor één van onze dinerbuffetten. 

Met een ruime keuze uit koude en warme gerechten, vlees en/of vis, verse groenten en mooi opgemaakte salades. 

De moderne of klassieke keuken, met Franse of Italiaanse inslag. Onze kaart geeft je een idee van de vele  

mogelijkheden.

BIJ EEN BIJZONDERE HUWELIJKSDAG HOORT OOK EEN SMAAKVOL  

DINER. ONZE KEUKEN HEEFT EEN UITGEBREIDE EN ZEER GEVARIEERDE MENUKAART 

SAMENGESTELD. PER SEIZOEN KOMEN HIER DIVERSE GERECHTEN BIJ. 



dans het 
leven

samen

Meesterzaal en Gildezaal

De Meesterzaal is geschikt voor bruiloften met maximaal  

300 gasten. De Gildezaal is een mooie zaal voor 100 personen. 

Beide zalen hebben een aangelegen serre. De Meesterzaal en  

de Gildezaal kunnen worden samengevoegd tot een ruimte voor  

ongeveer 500 gasten. De verhoging met luxe fauteuiltjes en grote 

open sfeerhaard geeft een knus gevoel.

Caballo Blanco

Ons Mexicaanse dorpspleintje is een sfeervolle ruimte voor een 

kleiner gezelschap tot 60 gasten. Het zaaltje kan ook worden ingezet 

voor een zittend diner, een buffet of walking dinner voorafgaand aan 

het feest of na afloop van de receptie. 

Howdy’s Saloon

Howdy’s Saloon straalt de sfeer uit van een Wild West-stadje.  

Het Wilde Westen vormt ook de rode draad voor het feest dat  

hier wordt gevierd. Komen er kinderen op je feest? Howdy’s Saloon 

heeft een aparte speelruimte waar de kids zich tussendoor  

uitstekend vermaken.

Jullie zijn uniek
HET WITTE PAARD HEEFT MEERDERE ZALEN. HOE GROOT JE  

FEEST OOK IS EN HOEVEEL GASTEN JE OOK WILT UITNODIGEN, 

WIJ HEBBEN DE GESCHIKTE RUIMTE.



een 
belofte

van 
liefde

Eindeloos genieten
HET WITTE PAARD HEEFT DOOR DE JAREN HEEN  

TALLOZE ENTHOUSIASTE REACTIES ONTVANGEN 

VAN BRUIDSPAREN. ZIJ KIJKEN TERUG OP EEN  

BIJZONDER, PERSOONLIJK EN GESLAAGD FEEST. 

Enkele reacties van onze gasten:

 • opvallend zijn de persoonlijke aandacht en begeleiding

 • uitstekende keuken en leuke bediening

 • luxe sfeervolle zalen

 • de sfeerhaard is een echte eyecatcher

 • veel mogelijkheden en originele ideeën

 • rolstoeltoegankelijk

 • uitstekend bereikbaar (zowel per auto als per openbaar vervoer)

 • voldoende gratis parkeerruimte

 • mogelijkheid tot overnachten in het naastgelegen hotel

Benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 015-310 91 80. Wij staan u graag te 

woord of ontvangen u vrijblijvend voor bijvoorbeeld een rondleiding, het doorspreken 

van meer persoonlijke details of een offerte. Ook kunnen jullie een van onze open 

avonden bezoeken. Meer informatie is te vinden op onze website www.wittepaard.nl.

‘Het was een 

geweldige avond, 

precies zoals  

we ons hadden 
voorgesteld!

Eric & Debby



Gildeweg 2

2632 BA Nootdorp

015 310 91 80

info@wittepaard.nl

www.wittepaard.nl  


