JA, ik wil!

Ja, ik wil!
Trouwen op een waar landgoed midden in de Betuwe! Bij
Heerlijkheid Eck en Wiel wordt jouw bruiloft een dag om nooit
te vergeten. De ideale plek voor jullie droombruiloft!
Niet voor niets dé trouwlocatie in de Betuwe, omringd door
ruim 12 hectare natuur- en wandelgebied, vlakbij de
uiterwaarden en met uitzicht op de Utrechtse Heuvelrug.
Jouw bruiloft wordt een unieke en memorabele gebeurtenis
op deze vroegere gronden van de kasteelheren van Eck. Dit
alles te midden van de mooiste hoogstamfruitbomen waar
de Betuwe bekend om staat. Geniet van de rust, ruimte en
natuur en ga samen jullie toekomst tegemoet!
Met haar authenticiteit, puurheid en gezelligheid biedt
Heerlijkheid Eck en Wiel ruimte aan gezelschappen tot 200
personen. De mogelijkheden zijn enorm. In deze brochure
vind je alvast wat inspiratie.
Neem gerust eens contact op om langs te komen en tijdens
een oriënterend gesprek door te nemen hoe wij jullie perfecte
dag kunnen organiseren en ontzorgen.
Tot snel bij de Heerlijkheid Eck en Wiel!
Heerlijkheid Eck en Wiel
Veerweg 5, 4024BP Eck en Wiel
06- 3808 3150
info@heerlijkheideckenwiel.nl
www.heerlijkheideckenwiel.nl

Beschikbare Ruimtes:
De Bongerd – 75 m2
Diner opstelling – 40 personen
Ceremonie/ Theater opstelling – 40 personen
Receptie opstelling – 60 personen
De Kersentuin – 115 m2 (incl vide 145 m2)
Diner opstelling – 60 personen
Ceremonie/ Theater opstelling – 80 personen
Receptie opstelling – 100 personen
De Hele Heerlijkheid – 190 m2 (incl vide 220 m2)
Diner opstelling – 110 personen
Ceremonie/ Theater opstelling – 125 personen
Receptie opstelling – 200 personen
Buitenterras – 240 m2
Vanuit De Bongerd – 40 m2
Vanuit De Kersentuin – 200 m2
Voorbeeld Programma:
14.30 uur – Ontvangst Dag gasten
15.00 uur – Huwelijksceremonie
16.00 uur – Bubbels & Bruidstaart
16.30 uur – Knabbel & Babbel
18.00 uur – Diner, buffet of BBQ
20.30 uur – Ontvangst Avondgasten & Feestavond
00.30 – 01.00 uur – Feestelijke afsluiting

Buitenterrein – 12 hectare natuurterrein
Airtrampoline
Skelterbaan
Openbare wandelpaden

Huwelijksceremonie:
Heerlijkheid Eck en Wiel is een officiële trouwlocatie van
de Gemeente Buren. Jullie kunnen dus op een unieke
locatie elkaar het JA-woord geven.
Dit kan binnen in een van de gezellige ruimtes voorzien
van alle moderne gemakken, maar ook is het mogelijk
om midden in de boomgaard te trouwen.

Bubbels & Bruidstaart
Een toast op jullie huwelijk met
een heerlijk glas Prosecco of
Lingeparel van het Betuws
Wijndomein. Aansluitend
kunnen jullie alle felicitaties in
ontvangst nemen en natuurlijk
de bruidstaart aansnijden. Ook
een unieke bruidstaart kunnen
wij voor jullie verzorgen.

Knabbel & Babbel
Nog even heerlijk borrelen en
nagenieten van de ceremonie met
je dag gasten en/of als onderdeel
van een receptie. Tijdens de borrel
serveren wij heerlijke
aperitiefhapjes – alles vers én zelf
gemaakt. Dit arrangement stellen
wij met elkaar samen en wij zorgen
dat het perfect aansluit op het
avondprogramma.

Diner, buffet of BBQ
Aan tafel! Onze chef-kok creëert samen met jullie
een heerlijk menu met feestelijke gerechten die
kunnen variëren van Haute Cuisine tot herkenbare
gerechten die voor ieder wat wils bieden. Ook met
dieetwensen of allergieën wordt waar mogelijk
rekening gehouden.
Het menu serveren wij aan tafel als 3-4 gangen diner
of presenteren we als buffet en/of in combinatie
met een BBQ. Aansluitend presenteren we het
dessert bestaande uit ijs(bruidstaart), verse vruchten.
En ter afsluiting van het diner serveren we koffie of
thee of een digestief naar keuze.

Feestavond
Tijd voor de openingsdans waarna de voetjes van de vloer kunnen. De
Kersentuin beschikt over een mooi podium voor een band, DJ en/of
(indien gewenst) de befaamde “stukjes”. Hierbij kan gebruik gemaakt
worden van de beamer en het elektrisch scherm. Tevens is het mogelijk
eigen muziek en/of playlist via onze geluidsinstallatie ten gehore te
brengen.
Vanaf 20.30 uur kunnen wij uw avondgasten ontvangen met een
drankje naar keuze of een kopje koffie of thee met een petit four of
een stukje (bruids)taart. Tijdens de feestavond gaan wij rond met
heerlijke warme en/of koude hapjes. Ook deze stellen we met elkaar
samen. De avond kunnen we afsluiten met een heerlijke puntzak friet.
Waarna de avond rond 00.30 tot 01.00 uur op zijn einde loopt.
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