LET’S EAT, DRINK
AND GET MARRIED

UITZICHT OVER DE VINKEVEENSE PL ASSEN
ALLES OP ÉÉN LOCATIE
CEREMONIE OP VINKIBEACH OF IN ONZE EVENT SPACE
CATERING VAN THE HARBOUR CLUB
MOGELIJKHEID VOOR O.A. CEREMONIE, DINER & FEEST
VAREN OVER DE VINKEVEENSE PL ASSEN
PRACHTIGE FOTOLOCATIE
OP 12 MINUTEN VAN AMSTERDAM
RUIME PARKEERGELEGENHEID

HET JA-WOORD GEVEN MET
UITZICHT OVER DE
VINKEVEENSE PLASSEN
Apollo Hotel Vinkeveen-Amsterdam is een officiële trouw
locatie. Van een ceremonie op het strand tot knallend feest in
onze Black Box. Wij regelen alles tot in de kleinste details voor
een onvergetelijke dag aan de Vinkeveense Plassen. Alles
geregeld op één locatie.

STAP LETTERLIJK IN HET HUWELIJKSBOOTJE

Jij ziet het al helemaal voor je. Samen met jouw aanstaande
arriveren jullie per luxe sloep bij de ceremonie. Wij verzorgen
graag een spetterende entree om de dag extra bijzonder te
starten.

CATERING VAN TOPKWALITEIT
DOOR THE HARBOUR CLUB
We bieden exclusieve catering vanuit ons eigen trendy restaurant, The Harbour Club Vinkeveen. Geniet van Asian
Fusion gerechten, met een eigenwijze draai waar je nooit genoeg van krijgt. Alles passend binnen de wensen van
jullie dag.

À LA CARTE VANAF PRIJS
Voor een gezelschap tot 10 personen serveren een à la
carte diner in ons restaurant. Bestaat jouw gezelschap
uit meer dan 10 personen? Dan serveren wij een keuzemenu van de speciaal samengestelde à la carte kaart.

SHARED DINING VANAF €45,- PER PERSOON
Kies voor de nieuwe trend voor jouw huwelijksdiner:
shared dining. Deel niet alleen de prachtige
momenten op deze dag, maar ook de beste gerechten.

GESERVEERD DINER VANAF €42,- PER PERSOON
Stel zelf een menu samen uit de aanbevelingen van
onze The Harbour Club Chef. Voor ieder seizoen
heeft de Chef een selectie van heerlijke gerechten
samengesteld.

WALKING DINNER VANAF €57,- PER PERSOON
Dineren in een ongedwongen setting. Tijdens een
Walking Dinner gaan we voortdurend rond met
heerlijke kleine gerechtjes die samen één compleet
diner vormen.

Ook kunnen we een Life Cooking Dinner verzorgen waarbij onze chefs gerechten a la minute serveren.
U en uw gasten kunnen heerlijk rondlopen van de grill tot aan de Sushi chefs om zo alles te proeven.

JA, IK WIL BARBECUEN
Kies voor de authentieke smaak van de traditionele BBQ. Onze echte grillmasters maken de lekkerste gerechten voor
jullie en jullie gasten op de BBQ.

BBQ MENU ‘THE HARBOUR CLUB’
€37,50 PER PERSOON
Brood | Diverse salades | Selectie van vlees en
dagverse vis van de BBQ, waaronder picanha steaks,
gamba spiezen, zalm en short Ribs | Gegrilde
groenten | Gegrilde ananas met mascarpone

BBQ MENU ‘THE HARBOUR CLUB EXCELLENT’
€47,50 PER PERSOON
Het BBQ menu wordt uitgebreid met o.a. flank steak,
entrecôte en mini hamburgers.

BBQ MENU ‘BIG BOYS STYLE!’
€57,50 PER PERSOON
Het BBQ menu wordt uitgebreid met halve kreeft van
de BBQ, verse langoustines en wagyu spiezen.

Hebben jullie andere wensen? Laat het ons weten, wij regelen het graag. Het is tenslotte jullie feest!
Wij wisselen onze gerechten en dranken regelmatig af met de kaart en het seizoen.
De prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken.

BUBBELS
Cava, Brut Arte Latino 		
Moët & Chandon, Brut Imperial
Moët & Chandon, Brut Imperial Magnum
Dom Pérignon Brut 		

€35,- per fles
€80,- per fles
€170,- per fles
€225,-per fles

Voor een alcoholvrij aperitief bieden wij onze
alcoholvrije cocktails aan vanaf €7,50

HOLLANDSE BAR
Bier | wijn | frisdrank | port | vermouth | sherry | jenever |
berenburg | vieux
1 uur onbeperkt 				
2 uur onbeperkt				
Overige prijzen op maat

€17,5
€27,5

INTERNATIONALE BAR
Bier | wijn | frisdrank | port | vermouth | sherry |
internationale sterke dranken | cava
1 uur onbeperkt 			
2 uur onbeperkt 				
Overige prijzen op maat

€22,5
€35,0

ONZE HUISWIJNEN
• Witte wijn: Verdejo Altozano, Finca Constancia,
Toledo, Spanje
• Rosé wijn: Pinot Noir Rosé, Villa Wolf, Pfalz, Duitsland
• Rode wijn: Tempranillo Altozano, Finca Constancia,
Toledo, Spanje
Wordt er op de avond zelf besloten om, voor een langere tijd
dan afgesproken, dranken te serveren (bijvoorbeeld bij een
uitloop of verlenging van het programma)? Dan berekenen
wij deze dranken op basis van nacalculatie.
AMUSES | VANAF €4,0 PER STUK
tuna nigiri | tonijntartaar | steak tartaar | carpaccio
rolletje | Hollandse garnalen | oester met Bloody Mary
of rode wijn azijn
SNACKS
Bitterbal 					€1,0
Puntzakje Frites 					€3,0
Bapao Pulled chicken | Hoisin sauce 		
€7,0
Mini Hamburger | Truffle mayonnaise 		
€7,0
Peking Duck Spring Roll 				
€8,0

Wij wisselen onze gerechten en dranken regelmatig af met de kaart en het seizoen.
De prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken.

IT’S TIME TO DRINK
CHAMPAGNE AND DANCE
ON THE TABLE

OVERNACHTEN
Na deze mooie dag is het mogelijk om bij ons te blijven
overnachten in één van onze 86 kamers, waarbij we onze
Honeymooners een gratis upgrade geven naar een Suite!
De volgende dag geniet je na met een heerlijk ontbijt op bed
en uitzicht over de Vinkeveense Plassen.
MINDERVALIDE KAMERS
Ons hotel heeft drie kamers die geschikt zijn voor
mindervalide gasten. Deze kamers zijn voorzien van extra
nood-meldmogelijkheden.

CHECKIN:
14:00 uur
CHECK OUT:
11:00 uur
ONTBIJT (OP BED):
07:30 – 11:00 uur (24/7 BRKFST beschikbaar)

JULLIE BRUILOFT BIJ APOLLO HOTEL
VINKEVEEN-AMSTERDAM?
Wij nemen jullie zorgen uit handen. Je kunt het zo gek niet
bedenken of wij regelen het tot in de kleinste detail. Eén
ding is zeker, het wordt een onvergetelijke dag waar jullie
nog lang met een grote glimlach aan terugdenken.
Benieuwd naar wat wij te bieden hebben? Maak een
vrijblijvende afspraak met een van onze event
speciallisten. We laten jullie graag alle mogelijkheden
zien tijdens een persoonlijke rondleiding!

Groenlandsekade 1
3645 BA, Vinkeveen
+31 29 778 4910
meetings.vinkeveen@apollohotels.nl

