
Boelaars Best Weddingdeal 

Compleet verzorgde trouwdag inclusief luxe Hotel overnachting  

Boelaars heeft een gezellige sfeer en stijlvol ingerichte zalen. De vernieuwde 
Oostpolder zaal en de grote Touwslagerzaal zijn de perfecte setting voor een 
onvergetelijk droomhuwelijk!  
Er is ook de mogelijkheid om alles buiten te vieren in de sfeervol ingerichte Boelaars 
Buiten met een houtgestookte Le Gooker® . 

Bij Boelaars staat een hecht, ingespeeld team paraat, dat garant staat voor een 
sfeervolle en tot in de puntjes verzorgde bruiloft. Vanaf het eerste contact krijgen 
bruidsparen te maken met één vast contactpersoon. Die begeleidt het hele traject van 
a tot z.  

Voor ons is geen enkele bruiloft 
standaard; elk trouwfeest is voor ons 
maatwerk. Dankzij onze ervaring en 
expertise bedenken wij oplossingen 
waar iedereen tevreden mee is. Voor 
ons is het belangrijk dat het bruidspaar 
het vertrouwen heeft dat ze nergens 
naar om hoeven te kijken en dat alles 
tot in de puntjes wordt verzorgd. 
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Boelaars Best Weddingdeal Programma 
We serveren u en uw gasten de heerlijkste gerechten tijdens het uitgebreide drie 
gangen diner en het complete arrangement dat wij samen met u hebben  
samengesteld. Het afsluitende avondfeest zal uw unieke huwelijksdag compleet 
maken! 
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Programma  

14.30 uur  Ontvangst van uw daggasten. 
   
15.00 uur Voltrekking ceremonie 
  Toasten met prosecco en aansnijden bruidstaart. 

17.30 uur  Diner 3-gangenkeuzemenu.  
  Dit menu stelt u vooraf zelf samen.  

20.30 uur  Feestavond 
  Ontvangst van de avondgasten met koffie/thee en zoetigheden. 
  Op tafel gemengde nootjes en zoutjes. 
  2 koude en 3 warme hapjes per persoon. 

0.30 uur  Afsluiten van de avond met een late night snack. 

01.00 uur  Einde feestavond. 



Hotelovernachting 

Overnacht in de luxe, ruime en romantische bruidsuite van het nabij gelegen Hotel 
Heere, versiert voor de huwelijksnacht met rozen en rozenblaadjes op bed.  Bij 
aankomst in de nacht na het huwelijksfeest staat er drinken met naar de keuze: Flesjes 
frisdrank of bier en een diversiteit van mini hapjes om de nacht goed te beginnen. ‘s 
Morgens Champagne-ontbijt op bed geserveerd om nog eens lekker na te genieten. 
Een nacht om nooit meer te vergeten. 
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Inhoud Best Wedding Deal 

- Prosecco 
- Diner (3 gangen keuze-menu) 
- Menukaartjes diner 
- Drankarrangement (koffie, thee, fris, tapbier, 0% bier, huiswijn rood / wit / rosé) 
- Serveren van de bruidstaart (we hebben vele mogelijkheden qua bruidstaart) 
- Nootjes en zoutjes garnituur  
- Hapjes feestavond 
- Bloemdecoratie 
- Locatiekosten 
- Bediening 
- Hotel overnachting voor 2 personen inclusief Champagne-ontbijt 

Verwacht u meer gasten? Dan hanteren wij de volgende meerprijs: 
Daggast:  € 55,50 
Avondgast:   € 37,50 

De Wedding Deal is alleen beschikbaar op locatie Keizersdijk 48 in Raamsdonksveer. 
Het totaalbedrag is exclusief de gemeentelijke leges voor de huwelijksvoltrekking en 
kosten niet benoemd in het arrangement. 

Heeft u andere wensen of wilt u trouwen op onze locatie? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een voorstel op maat! 

Er is nog meer mogelijk! 
Weddingplanner | Weddingnanny | DJ | Ballonnendecoraties | Trouwauto |
Trouwfotograaf  
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20 daggasten 
80 avondgasten  
+ Hotel overnachting in bruidssuite voor 2 personen. 

All-in prijs € 4.175



Boelaars: Een plek met historie 

Al sinds 1930 is Boelaars Zalencentrum 
gevestigd aan de Keizersdijk in 
Raamsdonksveer. Deze plek zorgt al bijna 
90 jaar voor pure Brabantse gezelligheid. 
Boelaars staat centraal voor feest, muziek 
en gastvrijheid. Er vinden zakelijke 
bijeenkomsten, evenementen, bruiloften en 
trouwfeesten plaats. Van een prachtig 
aangeklede zaal  tot een bruine kroeg, je 
vindt het bij Boelaars! 

Let op: er kunnen geen rechten aan deze tekst worden verleend. Druk- en zetfouten 
voor behouden. 

Boelaars Zalencentrum | Keizersdijk 48 | 4941 GG Raamsdonksveer | 0162-512406 | 
info@boelaarszalencentrum.nl
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