Bruiloften
Graag onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen:

Informatie
Naam aanstaande bruid/bruidegom:
Naam aanstaande bruid/bruidegom:
Willen jullie voor de wet trouwen op locatie Fries en Fruitig Nijhuizum?
Willen jullie kerkelijk trouwen?
Zo ja, willen jullie gebruik maken van het kerkje in Nijhuizum om te trouwen?

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

(maximaal 60 gasten binnen)
Hoeveel daggasten verwachten jullie?
Hoeveel avondgasten verwachten jullie?
Hoeveel gasten verwachten jullie in totaal?
Hoeveel gasten verwachten jullie dat er blijven overnachten?
Hoeveel auto’s verwachten jullie i.v.m. parkeergelegenheid?

Invulling Bruiloft
Hebben jullie nagedacht over de onderstaande invulling van jullie bruiloft? Zo ja, wat zijn jullie ideëen hierover
én hebben jullie hier al een contact(persoon) voor of wensen jullie hier prijzen voor te ontvangen?
Decoratie
Bloemen
Catering
Ontbijtservice
DJ of band

Budget
Om een offerte op te stellen welke zo dicht mogelijk bij jullie wensen komt, ontvangen we graag het
budget wat jullie willen besteden voor de onderwerpen welke jullie aangeven.
Bijvoorbeeld: Jullie hebben €XX budget voor: accommodatie, bedlinnen, decoratie, dj (of band) en catering.
Budget

€

Producten/diensten aan welke het bruidspaar dit budget wenst te besteden:

Bruiloften
Piaggio koffie ‘truck’

BBQ, volledig verzorgd

Strobalen

Piaggio met een ongelimiteerd aantal

BBQ volledig verzorgd, inclusief filetlapje,

Strobalen zijn hét decoratie item voor

koffie specialiteiten. Een prachtige Piaggio

een kip- en satéstokje, hamburger (puur

een bruiloft. De strobalen kunnen gebruikt

en barista staat bij de accommodatie

rundvlees) en barbecueworst. Tevens

worden om op te zitten of als decoratie

en serveert heerlijke koffie- en

inclusief twee salades, barbecuesausjes en

houom mooie bloemen op te zetten.

theespecialiteiten gedurende aankomst,

stokbrood met kruidenboter. Dit alles wordt

lunch of ontbijt. Zowel de bonen als de

bereid én klaargezet door de lokale slager!

barista komen uit Zuid-Amerika.
Bovenal is de Piaggio een echte eyecatcher!

Vanwege hygiëne maatregelen, kunnen de strobalen
niet terug worden genomen/worden geretourneerd.

Festival taarten

Bloemen

Verschillende smaken en stijlen

Bloemen van Hieke!

Stretchtent, beige

festivaltaarten. Allemaal vers bereid.
Deze stretchtent is dé eyecatcher op een
festival bruiloft. De stretchtent wordt
inclusief 80 witte stoeltjes, geluidsinstallatie,
houten vlonder, prikkabel (lichtjes) en

Een aantal smaken zijn: Frambozen Swirl
Cheesecake, Lemoncurd Cheesecake,
Red Velvet Naked Cake, Dark Chocolate
Brownies, Carrot cake etc.

Fotografie
Fries en Fruitig heeft al jaren geweldige
ervaring met Lucas Kemper fotografie.
www.lucaskemper.nl

De perfecte tent om het terras te
overkappen, voor zowel extra gezelligheid
op het terras als beschutting tegen regen
en/of wind.
Partytent van 5 x 10 meter,
inclusief op- en afbouw

en verzorgt prachtige bruidsboeketten naar
wens. Dit kan in alle mogelijke kleuren en
samenstellingen. Denk hierbij aan pastel-,
fleurig- of witte kleuren. Hieke brengt de
bloemen op de dag van de bruiloft/het

windschermen op- en afgebouwd.

Partytent, wit

Hieke werkt al jaren in de bloemenindustrie

huwelijksfeest op locatie.
Op verzoek worden de contactgegevens
van Hieke verstrekt.

