
 

 

 
 

Geacht bruidspaar   
Van harte gefeliciteerd met uw 
voorgenomen huwelijk!  
 
Een bruiloft in Café de Sleutel, de BuitenSociëteit of de 
Coendersborg; dat is lekker geregeld!  
 

 

In deze brochure alle informatie die u nodig heeft om een 
fantastische bruiloft te organiseren 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie neem gerust contact op met 050-3129213  



 

 

Wie is s’ Amuse?  

s’ Amuse Cateraar 
s’Amuse Cateraar is een professionele full-
service cateraar en sinds 1988 dé 
toonaangevende cateraar van en voor het 
Noorden. Wij van s’ Amuse hebben de ervaring 
en de kwaliteiten om van uw bijeenkomst een 
groot succes te maken. Met nauwgezette 
aandacht voor smaak, logistiek en detail 
verzorgen wij uw bruiloft. s’ Amuse beschikt 
over 3 eigen locaties waar dezelfde 
voorwaarden gelden en dezelfde kwaliteit 
wordt geleverd. s'Amuse Cateraar maakt van 
uw evenement een blijvende herinnering. Voor 
u en al uw gasten. 
 

De locaties 

 

De BuitenSociëteit, 

Paterswoldsemeer  
Het is goed toeven op het terras 

van de BuitenSociëteit aan het 

Paterswoldsemeer. De sfeer en de 

voorzieningen van ons 

monumentale pand zetten luister 

bij aan uw huwelijksceremonie, 

diner en feest. De BuitenSociëteit 

is een officiële trouwlocatie met 

een stijlvolle feestzaal met 

magnifiek uitzicht over het 

Paterswoldsemeer.  

U bent van harte welkom op dit 

unieke plekje in Noord-Nederland!  

 

 
 
  



 

 

Café de Sleutel, Groningen 
Aan de Noorderhaven in Groningen staat één van de 
mooiste panden van Noord-Nederland. In Café de 
Sleutel werd in de 17e eeuw bier gebrouwen, anno nu 
stroomt het bier er rijkelijk uit moderne biertaps. U 
kunt hier voor de huwelijksceremonie of het vieren van 
uw huwelijksfeest kiezen uit vier verschillende 
historisch getinte ruimtes. Sinds 2007 is s’ Amuse de 
trotse eigenaar van deze karakteristieke locatie. De 
eigentijdse voorzieningen in deze monumentale locatie 
zijn een prima basis voor een receptie, diner en feest.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Coendersborg, landgoed in de stad 
Gelegen in een park in de wijk Helpman, is de Coendersborg één van de meest bijzondere 
trouwlocaties van de stad Groningen. Niet alleen is Landgoed de Coendersborg het perfecte 
decor voor een huwelijksceremonie, wij hebben nagenoeg onbegrensde mogelijkheden om elk 
evenement bijzonder sfeervol voor u te verzorgen. Ofschoon het Landgoed een landelijk 
karakter uitstraalt ligt het toch binnen de stadsgrenzen en is daarom voor uw gasten goed 
bereikbaar. Er is ruimschoots parkeergelegenheid en dat in de stad.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Van ceremonie tot bruidstaart  
                     met prosecco toost… 

 
     …. van romantisch diner 

     tot spetterend knalfeest 

 
 

Assortiment en prijzen  
Om u te ondersteunen bij het maken van uw keus, vindt u op de volgende bladzijdes een 
overzicht van ons assortiment en de bijbehorende prijzen. Wij staan open voor uw vragen en 
passen ons aanbod graag op uw wensen aan!  
 

Praatplan en begroting  
De genoemde prijzen zijn bedoeld als leidraad voor de begroting. Uw bruiloft is 
vanzelfsprekend uniek en laat zich niet in een algemeen verhaal vervatten. Daarom maken we 
samen met u een praatplan met een begroting afgestemd op uw wensenpakket.  
 

Prijzen op een rijtje  
Assortiment en consumptieprijzen 

 Koffie     €   2,20  

 Thee     €   2,00  

 Fluitje     €   2,50  

 Amsterdammer   €   2,75  

 Goed glas huiswijn vanaf  €   3,60  

 Frisdranken    €   2,25  

 Verse jus    €   3,00  

 Prosecco    €   4,00  

 Binnenlands gedistilleerd va.  €   2,75  

 Buitenlands gedistilleerd va.  €   4,00  

 Flessen wijn vanaf   € 20,00  

 Fles prosecco vanaf   € 27,50  
 
 
 

“We hebben een wijnkaart met mooie 

wijnen uit verschillende landen. Samen 

met Hein Post en Martijn Fernhout van 

Barrel Wijnen selecteren we regelmatig 

leuke, nieuwe wijnen. We adviseren jullie 

graag welke wijn het beste bij het diner 

past”   
        Trouwopstelling BuitenSociëteit  



 

 

Feestarrangementen  
Feestarrangement voor 4 uur met hapjes kan vanaf 75 personen:  

 

Feestarrangement Noorderhaven inclusief 7 hapjes en nootjes per persoon  € 27,50  

 Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment  

 Kaasassortiment - Old Amsterdam, biologische kruidenkaas en belegen kaasblokjes  

 Groninger Worst  

 Bourgondische bitterballen  

 Zoutjes en nootjes verdeeld over de tafels  

 

Feestarrangement s’Amuse inclusief 8 hapjes en tacochips per persoon  € 30,00  

 Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment  

 Tacochips met huisgemaakte tomatensalsa verdeeld over de tafels  

 Kaasassortiment - Old Amsterdam, biologische kruidenkaas en belegen kaasblokjes  

 Rozetje gemarineerde zalm met mierikswortel  

 Crostini met mousse van Kemperlandhoen  

 Vegetarische bitterbal (v)  

 Bourgondische bitterballen  

 

Feestarrangement Gourmand inclusief 8 hapjes en tacochips p.p.   € 32,50  

 Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment  

 Tacochips met guacamole verdeeld over de tafels  

 Kaasassortiment - Old Amsterdam, biologische kruidenkaas en belegen kaasblokjes  

 Minisandwich met gerookte zalm en mierikswortel  

 Spiesje met gemarineerde gamba  

 Rouleau van kip en pancetta  

 Gemarineerde champignon en gorgonzola (v)  

 Bourgondische bitterballen  

 

 

“Bovenstaande arrangementen 

zijn uit te breiden met ons 

‘extra feestelijk arrangement’. 

Dit begint met een mooi glas 

prosecco  of welkomstcocktail 

en eindigt met een afsluitende 

snack als een puntzak friet of 

een lekkere hamburger. 

Meerprijs per persoon € 5,00“ 

 



 

 

Invulling van het diner 

Menusuggestie 1  | diner met buitenkeuken  vanaf 35 personen 
 
Onze koks gaan ter plekke voor u grillen en koken. Daarbij is er natuurlijk professionele 
bediening die ervoor zorgt dat alles gezellig en goed wordt begeleid en uitgeserveerd. 
 
Voorgerecht € 6,50 

 Mini kopje licht gebonden courgettesoep (v)  en bruschetta’s  geserveerd met smeersels 
zoals tonijnmousse, basilicumolie en tapenade van zongedroogde tomaatjes en olijven. 

 
Hoofdgerecht € 25,00 
De gasten kunnen een keuze maken uit onderstaande gerechten in de buitenkeuken:  

 Gamba’s met limoen en koriander of verse vis van de dag met dille, olijfolie en witte wijn 

 Entrecote gemarineerd in olijfolie en rozemarijn  

 BBQ-worstjes 

 Verse hamburgers van Groningsweiderund  

 Frites met huisgemaakte mayonaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Griekse salade met tomaat, komkommer, olijven en geitenkaas 

 Rucola-salade met venkel courgettes en paprika, met een dressing van olijfolie en verse 
kruiden 

 Aardappelsalade van aardappeltjes in de schil met kappertjes, ui, augurkjes 

 Diverse broodsoorten en met kruidenboter, basilicumolie en passende sauzen 
 
Dessert € 7,50 

 Verse aardbeien, limoenijs en huis-gemaakte chocoladetaart met mint-room 
 

 Koffie en thee met huisgemaakte chocoladebrokken  € 4,00 
 

“Voor de kinderen kunnen we uiteraard een aangepast kindermenu maken: frites, kroketje, 

appelmoes, mayonaise, ketchup, ranja en een waterijsje - €12,50 per kind“ 
 



 

 

Menusuggestie 2  | uitgeserveerd drie- of viergangen diner   
 
Voorgerecht € 9,50 
Salade van gerookte eendenborst met bloedsinaasappel, komkommer en venkel  
Geserveerd met diverse broodsoorten en smeersels als hummus, tonijnmousse en tapenade 
van zongedroogde tomaatjes  
OF 
Soep  € 6,50  
van bospaddenstoelen met truffelcroutons (v)    
 

Tussengerecht € 12,50 
Coquilles – getrancheerd – met citroenrisotto en groene kruiden 

 
Hoofdgerecht v.a.  € 19,50 
Rouleau van kalkoen gevuld met pistache, abrikozen en jus van 
morilles  

OF 
Verse vis van de dag op zomergroente met prosecco-saus en chips van 
Parmaham  

 
Dessert  € 6,50 
Wentelteefjes van Fries suikerbrood met kaneelijs, 
poedersuiker en cress  

OF 

Pannecotta met passievruchten en pure chocolade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijpassend wijnarrangement? 
Wijnarrangement - drie gangen - per persoon  € 15,00  

Wijnarrangement - vier gangen - per persoon  € 20,00  

Wijnarrangement - vijf gangen  - per persoon  € 25,00  

 



 

 

Mogelijke invulling van de dag 
 
Voorbeeld draaiboek 
13.30 uur: Ontvangst bruidspaar en gasten 
14.00 uur: Aanvang huwelijksceremonie  
15.00 uur: Prosecco-toost en bruidstaart aansnijden  

U snijdt het eerste puntje aan, wij snijden de taart verder en 
serveren het uit aan uw gasten 

16.00 uur: Drankjes en hapjes - gelegenheid om foto’s te maken of 
bijvoorbeeld een rondvaart op het Paterswoldsemeer 

17.30 uur:   Aanvang diner – ruimte voor speeches en stukjes 
19.45 uur: Koffie en thee en voorbereiden voor het feest 
20.30 uur: Ontvangst feestgasten met een welkomstdrankje 

Gehele avond hapjes en drankjes 
00.30 uur:   Einde feest, of later…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Mogelijkheden 
We kunnen u van A tot Z adviseren en begeleiden. Heeft u een leuk idee, weet u niet zo goed 
waar te beginnen of wilt u gewoon eens langs komen om de locatie te bekijken? Laat het ons 
weten. Hieronder een aantal ideeën en mogelijkheden:  
 

 Voor de huwelijksceremonie kunnen we voorin de zaal de trouwtafel met katheder voor 
de trouwambtenaar zetten. 

 We hebben mooie trouwstoeltjes –  die we op twee manieren kunnen plaatsen:  
Bruidspaar kijkt naar de ambtenaar en zit met de rug naar de gasten. 
OF 
Bruidspaar zit gericht naar de gasten en naar de ambtenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Huwelijksopstelling voor de gasten – twee rijen met een looppad. 

 We kunnen voor een witte of rode loper zorgen – extra kosten € 150,00. 

 Wij zorgen voor bloemen op de tafels. Kleur passen we graag aan uw voorkeur aan. 

 Bij de Coendersborg kunnen we fakkels plaatsen langs de oprit 

 Er kan muziek bij binnenkomst van het bruidspaar via onze installatie afgespeeld worden. 

 wegvaren in het ‘huwelijksbootje’! 

 De bruidstaart kunnen wij verzorgen of verzorgt u zelf – bij ‘eigen’ taart rekenen we € 1,50 
schotelgeld per persoon.  

 Het is op alle locatie mogelijk een band of DJ te regelen.  

 Als band adviseren we  Casino Royale.  

 Als DJ adviseren we  United Vision.  

 Feestavond met diverse zitjes en statafels en uiteraard de dansvloer vrij. 

 Extra versiering kan worden aangebracht in overleg met ons. 

 Leuke optie bij de BuitenSociëteit aan het Paterswoldsemeer: hier kunt u na het feest  
  

http://www.vangoolmusic.nl/
http://www.unitedvisions.nl/show-productions/faciliteiten/dj-shows


 

 

Zaalhuur  
 
Café de Sleutel per dagdeel      € 100,00  
 
De BuitenSociëteit Paterswoldsemeer en de Coendersborg  € 300,00 
 
De locaties kunnen op alle dagen van de week worden afgehuurd. In de ruimtes is een 
geluidsinstallatie, beamer, scherm en microfoon aanwezig.  

 
Kosten huwelijksvoltrekking 
 
Vanaf € 250,00 - afhankelijk van dag tijdstip en verdere invulling van de dag is dit 
bespreekbaar, we maken graag een mooie prijs voor uw bruiloft.  
 
 
 
 
 

 

 

“We verzekeren onze 

grootst mogelijke zorg 

aan jullie bruiloft te 

besteden. Als er vragen 

zijn, dan horen wij dat 

graag. Veel plezier met 

de voorbereidingen voor 

jullie grote dag!” 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

Algemene voorwaarden 
 

 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door 
onderstaande voorwaarden.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts 
geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.  

 De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.  

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wijzigingen in de btw percentages en ook 
alle overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd komen voor rekening van 
opdrachtgever.  

 
Prijzen 

 Voor het culinaire gedeelte (hapjes, diners, lunch, ontbijt, buffet etc.) wordt het opgegeven aantal gasten 
doorberekend in de prijs en niet het aantal aanwezige gasten. 

 Voor een drankenarrangement wordt het verschil tussen opgegeven en aanwezige gasten gemiddeld en  
doorberekend in de prijs. Als dranken op nacalculatie worden gefactureerd geldt dit niet. 

 Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. 

 Als een partij voor een totaalbedrag is aangenomen en het aantal gasten is minder,  dan is dit niet van 
invloed op het eindbedrag, tenzij van te voren duidelijk anders is overeengekomen. Bij meer gasten zal 
het bedrag in overleg worden aangepast.  

 Allergieën, bijzondere wensen en diëten dienen uiterlijk één week voor aanvang  van het diner worden 
doorgegeven. Hiervoor zullen we in de meeste gevallen extra kosten in rekening brengen.  

Wijzigingen en annuleringen 

 U kunt tot 7 dagen van te voren kosteloos het aantal personen wijzigen met maximaal 10 % afwijkend van 
het in eerste instantie genoemde aantal. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement  kunt u nog 
wijzigingen doorgeven. 

 U kunt tot 6 maanden voor de bijeenkomst gratis annuleren. Daarna in overleg, afhankelijk van de 
omstandigheden en het vervolgtraject. 

 Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch 
te worden ingediend.  

 Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn verder  van toepassing de Uniforme  Voorwaarden 
Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek per mail toegezonden. De UVH zijn 
bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt, aangevuld met de voorwaarden zoals 
hierboven vermeld. 

 
Betaling 

 Betaling kan alleen geschieden per contante betaling, pin of op factuur. 

 Opdrachtnemer is gemachtigd om een aanbetaling van 50% van de begroting te vragen.  

 Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

 
 


