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JULLIE MOOISTE DAG BINNEN DE
BOTANISCHE TUINEN VAN LANDGOED
SCHOVENHORST!

ONTDEK HET GROOTSTE GEHEIM
VAN PUTTEN!
Gefeliciteerd met jullie trouwplannen, wat leuk dat jullie
geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden, die
Landgoed Schovenhorst te bieden heeft. In deze brochure vinden jullie
alles over de mogelijkheden voor jullie droomdag.

Landgoed Schovenhorst is de perfecte locatie voor een
sfeervolle, landelijke klassieke bourgondische of zelfs een
intieme bruiloft. Hét decor voor een prachtige trouwdag,
waarbij jullie met naaste familie en vrienden
ongedwongen samen kunnen zijn, om het huwelijk te
vieren. Ontdek in de Botanische Tuinen van landgoed
Schovenhorst onze kleurrijke Brasserie binnen de
ommuurde tuin, laat je verrassen door ons klassieke
Koetshuis of de landelijke Werkstee. Al die voorzieningen
op deze schitterende locatie, dat maakt samen ons
Landgoed Schovenhorst uniek. Stel je eens voor: Jullie
ceremonie onder onze prachtige walnotenboom, met
uitzicht op een eeuwenoud bos. Buiten proosten, een diner
in het Arboretum én feest binnen de ommuurde tuin van
de Brasserie. Landgoed Schovenhorst is dé unieke
omgeving voor zowel kleine als grote gezelschappen, tot
wel 350 personen.

-''Trouwen op Landgoed
Schovenhorst is trouwen
op een droomlocatie.''-

JULLIE TROUWDAG OP LANDGOED
SCHOVENHORST
M O G E N

W I J

J U L L I E

E E N

S U G G E S T I E

D O E N ? !

Wij weten als geen ander, dat elk bruidspaar zijn eigen wensen en ook elke
bruiloft dus zijn eigen karakter heeft.
Het grote moment: Jullie zien elkaar voor het eerst in jullie trouwkleding! Hier moeten
natuurlijk foto’s van gemaakt worden. Mét een gevulde picknickmand gaan jullie het bos
in, mét de fotograaf om de start van deze bijzondere dag vast te leggen. Mooie foto’s in
onze kleurrijke omgeving en nog even genieten met z’n tweeën...

Ná de foto's ontvangen wij jullie
en jullie daggasten voor onze
heerlijke landelijke lunch. Geniet
van onze luxe, vers gebakken
belegde broodjes, huisgemaakte
soep én onze biologische sappen
of misschien al een lekker glas
wijn! Dit kan in de oudste
bomentuinen van Nederland.
Nog even met elkaar, vóórdat
het bijzondere moment
aanbreekt...

In de middag is het dan
eindelijk zover: Jullie huwelijk
wordt voltrokken.
De trouwauto komt door de
boslaan aangereden naar de
locatie, waar jullie het ja-woord
gaan geven. Een warme
ontvangst door jullie gasten
klinkt nu. En dan gaat de
ceremonie toch echt beginnen.
Lieve woorden worden
gesproken, er klinkt muziek en
jullie beloven elkaar ''een leven
lang samen''.

Dan is het feest! Een toast met
bubbels en een prachtige
bruidstaart, óf proosten op grote
hoogte op onze 40 meter hoge
Bostoren?! Daarna een gezellige
borrel op één van onze
terrassen met lekkere hapjes en
misschien wel een gezellig
instrumentaal
achtergrondmuziekje. Natuurlijk
is er ook genoeg tijd voor het
maken van familie- foto's op ons
mooie Landgoed!

E T E N

&

D R I N K E N

Een bruiloft op ons Landgoed kan
natuurlijk niet voorbijgaan zonder
een culinaire invulling. Van
ongedwongen tot chique,
uitgeserveerd of in buffetvorm:
Bij ons is er heel veel mogelijk.
Hieronder hebben wij
verschillende mogelijkheden voor
jullie in kaart gebracht. Uiteraard
kunnen wij ook rekening houden
met allergieën en dieët-wensen.

L U N C H

D I N E R

D E S S E R T

Genieten van onze Landelijke
lunch met rijkelijk belegde
broodjes, een amuse-soepje en
biologische sappen., of net even
wat luxer geserveerd: Onze
Schovenhorster lunch, rijkelijk
gevulde schalen met diverse
soorten vleeswaren, kazen en
een ruim assortiment aan vers
gebakken broodjes. Hierbij
serveren wij ook een frisse
salade, lekkere warme quiche en
onze huisgemaakte soep. Als
aanvulling frisse biologische
sappen.

Een heerlijk diner om nooit te
vergeten. Zo kunnen jullie
denken aan een uitgebreid
buffet of een chique
uitgeserveerd diner. Een
landelijke barbecue op de
vuurschaal, waarbij we een
buffet en een uitgeserveerd
diner combineren. Afhankelijk
van jullie wensen kunnen wij dit
uitbreiden met meerdere
gangen. Samen aan tafel
genieten van verschillende
gerechten? Kies dan voor ons
proeverij-diner.

Een heerlijke afsluiter na een
avond lang tafelen: Een
prachtig dessert-buffet,
geserveerd met verschillende
ijstaarten, kleurrijke bavaroises,
vers fruit en heerlijke bonbons.
Liever een uitgeserveerd
dessert? Dan kunnen wij jullie
gasten ook een klein dessert
aanbieden. Hebben jullie andere
wensen? Bespreek het met
ons.

Na de borrel serveren wij jullie een
heerlijk diner op één van onze
locaties. Jullie gasten nemen
plaats aan de mooi- opgedekte
tafel(s), drankjes worden
ingeschonken. Proost!
Buiten staat onze kok het heerlijke
diner te bereiden op een grote
vuurschaal. Lekker ongedwongen
''bourgondisch-tafelen''! Als
feestelijke afsluiting van het diner
het dessert: Want dat kan op zo'n
dag natuurlijk niet ontbreken.
Vervolgens is het tijd, om naar
onze verrassende feestlocatie te
gaan.

Jullie ontvangen vervolgens de
avondgasten en het
spetterende feest kan beginnen!
Band, DJ of achtergrond
muziek? Het kan allemaal. Het
knisperende haardvuur, kaarsen
en gezellige verlichting maken
de feestelijke sfeer compleet.
Glazen klinken, de hapjes gaan
rond. Beginnen jullie de avond
met een eigen openingsdans?
Afsluitend aan deze bruisende
avond kunnen we eventueel
rondgaan met een traditionele
midnight snack.

Dan komt het feest tot een
eind. Afscheid met een
dikke knuffel en naar huis
met een hart vol mooie
herinneringen!
Maar hebben jullie
eventueel andere wensen?
Wij denken graag met jullie
mee!

B R U I D S T A A R T
Bij een bruiloft hoort een
bruidstaart. Prachtig om te
zien, een pronkstuk op jullie
huwelijk! Gaan jullie voor een
klassieke bruidstaart, een
naked cake, hippe cupcakes of
iets anders.
Jullie zijn volledig vrij in jullie
keuze. Wij informeren jullie
graag over een patisserie
waar wij een prettige
samenwerking mee hebben.

H A P J E S &
D R A N K J E S
Voor de borrel zijn er
verschillende mogelijkheden.
Drank kan op basis van nacalculatie worden berekend,
of u kiest voor een binnen- of
buitenlands gedestilleerd
drankenassortiment.

Tijdens de borrel kunnen wij
diverse soorten warme en
koude bittergarnituren
serveren, bestaande uit
toastjes met zalm, carpaccio,
Hollandse garnalen-cocktail,
franse kaas met vijgen
compôte en Veluws-gevuld
eitje. Ook kunnen wij dit
uitbreiden met een
tafelgarnituur bestaande uit
nootjes en zoute koekjes.
Daarnaast serveren wij een
Bourgondische kaasplank,
met verschillende binnen- en
buitenlandse kazen, rijkelijk
voorzien van vijgencompôte
en appelstroop, noten en
honing of wat dachten jullie
van een heerlijk warm stukje
quiche? Het assortiment hierin
wisselt per seizoen.

Ook tijdens de feestavond
bieden wij jullie een binnenof buitenlands dranken
assortiment aan.
Uiteraard serveren wij
gedurende de avond ook
diverse soorten
bittergarnituur.
Als midnight snack kunnen
jullie denken aan een
traditionele puntzak friet,
mini hamburger van de
vuurplaat, saucijzenbroodjes,
kipsaté of een broodje
beenham.
Willen jullie iets anders of
hebben jullie speciale
verzoeken dan horen wij dat
graag!

FEESTLOCATIES OP
LANDGOED SCHOVENHORST
D E

W E R K S T E E

Deze stoere, landelijke locatie heeft zoveel
sfeer! Met open haard en het ruime terras
onder één van de oudste walnotenbomen
van Nederland, dát maakt deze locatie tot
een waar sprookje!

H E T

K O E T S H U I S

Dit klassieke, authentieke Koetshuis bevindt
zich midden tussen de eeuwenoude bomen.
Een kleiner, maar zeer sfeervol terras.
Trouwen waar vroeger de paarden en
koetsen stonden behoort nu tot de
mogelijkheden. Ook biedt deze locatie ruimte
voor een gezellige lunch of diner, met een
intiem gezelschap.

D E

B R A S S E R I E

In de Botanische, ommuurde tuin staat onze
Brasserie. Het ruime en moderne gebouw met
enorme schuifpui en zonnig terras biedt
enorm veel mogelijkheden voor elk
huwelijksfeest.

O V E R N A C H T I N G E N
In de nabije omgeving zijn diverse hotels of
landelijke B&B's om te overnachten.
Wij adviseren jullie hier graag over de
mogelijkheden.

B E N O D I G D E
M A T E R I A L E N

M U Z I E K
Geen feest zonder muziek! Een jazzband die
sfeervolle achtergrondmuziek speelt tijdens
de borrel, een playlist tijdens het diner en
een band of DJ voor een spetterend feest.
Wat jullie maar willen!
Landgoed Schovenhorst beschikt over een
professionele geluidsinstallatie met
microfoon en (telefoon)aansluiting, te
gebruiken voor achtergrondmuziek, of ook
een speech.
Willen jullie graag tips voor een leuke band,
achtergrondmuziek of een DJ, dan helpen
wij jullie graag verder.

Op Landgoed Schovenhorst hebben we alle
benodigdheden rondom jullie ceremonie.,
denk bijvoorbeeld aan witte trouwstoeltjes,
geluid, trouwbank, knielbankje etc. Ook
hebben wij de benodigde materialen om de
locaties in stijl te decoreren: Lampionnen en
sfeerverlichting zijn aanwezig op elke
locatie. Elk bruidspaar heeft z'n eigen
wensen en elke bruiloft z'n eigen stijl. Zo
proberen wij samen met jullie de optimale
sfeer te creëren op jullie droomdag!

B L O E M E N
Iets moois op tafel tijdens het diner of de
lunch? Bloemen geven jullie trouwdag direct
een feestelijk tintje. Laat ons weten in welke
kleur of stijl wij iets decoratiefs voor jullie
kunnen betekenen.
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V O E L J E W E L K O M
O P L A N D G O E D
S C H O V E N H O R S T !

Zijn jullie enthousiast en nieuwsgierig geworden na
het lezen van deze brochure? Jullie zijn van harte
welkom op Landgoed Schovenhorst!
Neem contact met ons op, voor een gesprek-opmaat.
Naar aanleiding van dat gesprek is het ons een
genoegen jullie een offerte te doen.

-Team Schovenhorst-

Brasserie Schovenhorst
Garderenseweg 93 B
3881 GK Putten
0341-265654
mail@brasserieschovenhorst.nl
www.brasserieschovenhorst.nl

