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INFORMATIE

BROOKINGS
Uw zakelijke of feestelijke aangelegenheid verdient de juiste aandacht. BROOKINGS biedt u jarenlange
ervaring op één van haar eigen unieke event- en horecalocaties óf op uw eigen locatie. Wij maken uw dag
tot een onvergetelijke belevenis. Onze gasten waarderen onze inzet, passie, enthousiasme en oog voor
detail. Wij denken met u mee en creëren samen met u de perfecte invulling.
Voor u ligt onze brochure boordevol met arrangementen op het gebied van food & beverage.
Onze arrangementen zijn te combineren met uw feestelijke of zakelijke event en zijn beschikbaar op onze
unieke eventlocaties én bij u op locatie.
Alle arrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen.

VOORWAARDEN
Op al onze offertes zijn van toepassingen onze Algemene Voorwaarden. Deze worden meegezonden met
uw offerte en worden tevens op verzoek aan u ter hand gesteld.

PARTICULIERE EVENTS
Heeft u iets te vieren of te gedenken? U kunt terecht bij Brookings voor onder andere uw:
• Huwelijk			• Verjaardag			• Vrijgezellendag
• Babyborrel			
• Condoleance			
• Overig particulier event
In overleg kunnen wij adviseren welke locatie het meest geschikt is voor uw event. Tevens geven wij u een
eerlijk advies over de invulling op het gebied van food en beverage voor uw event.

ZAKELIJKE EVENTS
Uw bedrijf, product of dienst verdient het beste. U kunt terecht bij Brookings voor onder andere uw:
• Personeelsfeest			
• Product-/bedrijfspresentatie
• Vergadering / Meeting
• Bedrijfsopening / Jubileum
• Congres / Beurs			
• Overig zakelijk event
In overleg kunnen wij adviseren welke locatie het meest geschikt is voor uw event. Tevens geven wij u
een eerlijk advies over de invulling op het gebied van food en beverage voor uw event. Kijkt u op onze
internetsite welke bedrijven en instellingen u reeds voorgingen en kennis hebben gemaakt met de unieke
en servicegerichte werkwijze van Brookings. Wij zijn trots op onze referenties!

INFORMATIE

ALLERGENEN
In onze gerechten kunnen allergenen aanwezig zijn. Onze medewerkers informeren u graag hierover. Wij
gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie-voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in
onze keuken echter nooit 100% uit te sluiten. In het magazine plaatsen wij bij vegetarische gerechten.

TERMIJN
U kunt uw uiteindelijke aantal gasten en uiteindelijke keuzes omtrent uw (food)arrangementen,
eventuele allergieën en dergelijke tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het event aan ons doorgeven.

BTW
Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Drankarrangementen zijn volgens cateringstandaarden opgebouwd uit 30% laag tarief (non-alcoholisch)
en 70% hoog (alcoholisch) tarief. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

PERSONEEL
Het bedienend personeel van Brookings is vakkundig en gastvrij. Al ons horecapersoneel is ervaren
en volgt regelmatig trainingen. Deze representatieve medewerkers staan voor gastvrijheid en
professionaliteit. Onze gasten mag het aan niets ontbreken. Er is bij elk evenement een (meewerkend)
floormanager aanwezig voor het aansturen van het personeel en tevens úw aanspreekpunt.

CONTACTGEGEVENS
Postadres		
Postbus 50		
6040 AB Roermond

Nick Opbroek		
nick@brookings.nl
085- 401 92 52		

KvK nummer
BTW nummer
IBAN nummer

14099739
NL.8190.38.027.B.01
NL88 RABO 0148714021

CREDITS
Diverse foto’s in het magazine: Mon & Mine, Kim Fotografeerrt, Dion Huiberts

SUNSET LOUNGE

LOCATIES
TYPE EVENTS

Sunset Lounge Beachclub is uitermate geschikt voor de navolgende events:
• Huwelijk			• Verjaardag			• Vrijgezellendag
• Babyborrel			• Personeelsfeest			• Product-/bedrijfspresentatie
• Teamuitje			
• Activiteit / workshop		
• Informele vergadering
Sunset Lounge is tevens door de Gemeente Roermond aangewezen als officiële trouwlocatie, wij
organiseren graag in overleg met u een unieke en bijzondere huwelijksceremonie.
Tevens is het mogelijk grootschalige outdoor events te organiseren op het eventterrein De Weerd.

CAPACITEITEN
Wij gaan bij de bepaling van de capaciteit uit van de binnenruimte. Indien u wenst te reserveren met een
groter gezelschap, dan bestaat de mogelijkheid onze buitenruimte (deels) te overkappen, tegen meerprijs.
Indoor Paviljoen

Theateropstelling Receptie staand
100
200

Diner zittend
85

Diner staand
150

Feestavond
250

Op locatie is ruim voldoende gratis parkeergelegeheid aanwezig voor onze gasten.

FACILITEITEN
Op de locatie kunt u (tegen vergoeding) gebruik maken van alle faciliteiten die aanwezig zijn:
• Installatie met achtergrondmuziek		
• Beamer & Projectiescherm		
• Draadloze microfoon
• Basis LED RGB verlichting		
• Gratis WiFi
• Rookmachine effect
• Moving head LED
Wij zorgen op locatie altijd voor achtergrondmuziek passend bij de aard van uw event. Indien u gebruik wilt
maken van een DJ of band voor uw event, dan dient u hiervoor tevens rekening te houden met het huren
van een professionele geluidsset afgestemd op de grootte van uw gezelschap en de capaciteit van onze
locatie. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met onze technische partner.

LOCATIEHUUR
Voor uw event zullen wij op de locatie kosteloos een gedeelte van de ruimte voor uw gezelschap
reserveren. U kunt hier exclusief met uw gezelschap verblijven. De ruimte wordt altijd bepaald rekening
houdend met de grootte van uw gezelschap, de aard van het event en de weersomstandigheden. Wenst u
echter de gehele eventlocatie exclusief af te huren? De mogelijkheden hiervoor kunt u met ons bespreken.

LOCATIEGEGEVENS
Sunset Lounge Beachclub | De Weerd nabij 69 | 6041 TK Roermond
Stel uw navigatie in op “De Weerd 81, Roermond”. Onze locatie ligt aan de Rijksweg N280.

KASTEEL HEYSTERUM

TYPE EVENTS
Kasteel Heysterum is uitermate geschikt voor de navolgende events:
• Vergadering			• Presentatie			• Teambuilding
• Workshop			
• Beurs / congres			
• Jubileum
• Diner				• Borrel				• Receptie
Het is mogelijk gebruik te maken van één van de drie beschikbare binnenruimtes en van de kasteeltuin.

CAPACITEITEN
Wij gaan bij de bepaling van de capaciteit uit van de binnenruimte. Indien u wenst te reserveren met een
groter gezelschap, dan bestaat de mogelijkheid de kasteeltuin (deels) te overkappen, tegen meerprijs.
Theateropstelling Receptie staand
Zaal Chesterfield
40
Zaal Lobby
50
Zaal Master
75
75

Diner zittend
30
30
60

Diner staand
40
50
75

Feestavond
70
125

Alle ruimtes zijn tevens gecombineerd te gebruiken.
Op locatie is ruim voldoende gratis parkeergelegeheid aanwezig voor onze gasten.

FACILITEITEN
Op de locatie kunt u (tegen vergoeding) gebruik maken van alle faciliteiten die aanwezig zijn:
• Installatie met achtergrondmuziek		
• Beamer & Projectiescherm		
• (Draadloze) microfoon
Wenst u gebruik te maken van extra audiovisuele middelen, dan kunnen wij u in contact brengen met
onze technische partner.

LOCATIEHUUR
De locatie Kasteel Heysterum is een exclusieve locatie en zal voor ieder event dan ook exclusief voor u
worden gereserveerd. Hierdoor geniet u van het gevoel van een “privékasteel” en kunnen wij u de rust en
aandacht garanderen dat uw event nodig heeft. Afhankelijk van uw wensen bepalen wij de locatiehuur.

LOCATIEGEGEVENS
Kasteel Heysterum | Weerd 6 | 6067 BJ Linne
De ingang van het kasteel bevindt zich aan de voorzijde op de route naar de “fietsbrug”.

ROOOMS ROERMOND

TYPE EVENTS
Bedrijvenverzamelgebouw ROOOMS Roermond gelegen op bedrijventerrein Westhoven is een bijzondere,
spannende, trendy locatie van architect Jo Coenen met een oppervlakte van 5000 m2 en ruimte voor meer
dan 350 werkplekken en uitermate geschikt voor de navolgende events:
• Vergadering			• Presentatie			• Teambuilding
• Beurs / congres			
• Receptie			
• Borrel			

CAPACITEITEN
U kunt gebruik maken van één van de MeetingROOOMS en gebruik maken van de Bar&Lounge:
MeetingROOOMS
Bar&Lounge

Vergadering
20
-

Theateropstelling
100

Presentatie
150

Receptie staand
250

Feestavond
300

Ruimtes zijn tevens gecombineerd te gebruiken.

FACILITEITEN
Op de locatie kunt u (tegen vergoeding) gebruik maken van alle faciliteiten die aanwezig zijn:
• Ruim voldoende gratis parkeerplek		
• Gratis high-speed internet		
• Unieke ROOOMS
• Installatie met achtergrondmuziek		
• Beamer & Projectiescherm		
• (Draadloze) microfoon
Wenst u gebruik te maken van extra audiovisuele middelen, dan kunnen wij u in contact brengen met
onze technische partner.

LOCATIEHUUR
De verscheidene ROOOMS kunnen voor uw gezelschap worden gereserveerd. Hier gelden de zaalhuurprijzen
bepaald door ROOOMS Roermond. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

LOCATIEGEGEVENS
ROOOMS Roermond | Westhoven 7 | 6042 NV Roermond
De parkeerplekken zijn gelegen aan de achterzijde van het gebouw en bereikbaar via de Jagerstraat.

OP UW LOCATIE

TYPE EVENTS
BROOKINGS verzorgt uw event op uw eigen locatie met de service en aandacht die het verdient:
• Bedrijfsopening			• Personeelsfeest			• Bedrijfspresentatie
• Bruiloft				• Vergadering			• Verjaardag
• Teambuilding			
• Activiteit			
• Workshop en meer...

VERZORGING
Organiseert u een event op uw eigen (bedrijfs)locatie? Wij weten welke zaken u tegenkomst en
denken graag met u mee! Wij kunnen uw event compleet uit handen nemen en u van A tot Z van alle
benodigdheden voorzien, of u kiest ervoor om ons in te schakelen voor slechts één of meer onderdelen:

DRANKEN

WELKOMST
DRANKEN

PROSECCO						€ 4,00 p.st.

De meest traditionele en toepasselijke welkomst- en toostdrank is de bekende
“bubbel”, Wij serveren onze kwaliteitsprosecco in wit of rosé variant netjes in een
flûteglas. Dit geeft uw event dat échte feestelijke en luxe tintje dat het verdient.

ROSÉ PROSECCO					€ 4,25 p.st.

De bekende bubbel is er ook in heerlijke frisse en zomerse rosé variant! Deze
halfdroge schuimwijn met zijn prikkelende aroma en delicate noten van framboos en
wilde roos leent zich uitstekend tot het aperitief of tot een picknick met vrienden.

PERSONEEL
Wij ondersteunen u met gekwalificeerd en enthousiast personeel met oog voor detail. Mocht u gebruik
maken van “eigen mensen” dan is het vaak aan te raden gebruik te maken van een party manager met
relevante horecaervaring die kan motiveren, aansturen en bijspringen waar nodig is.
• Party manager			
• Bedienend personeel		
• Bar personeel

CHAMPAGNE						€ 11,00 p.st.

DRANKEN

Het ultieme genieten en hét toonbeeld van luxe is een heerlijke champagne. U
heeft keuze uit een champagne van het huis Moët & Chandon of Taittinger, altijd
geproduceerd volgend de méthode traditionnelle. Laat de kurk maar knallen!

Wat is een event zonder dranken? Wij bieden diverse oplossingen, van een standaard drankenbar met
warme dranken, frisdranken, bier en wijn, tot een mooie cocktail-, prosecco- of slowjuicebar!
• Cccktailbar			
• Cocktailworkshop		
• Pubquiz
• Drankenbar			
• Slowjuice sappen bar		
• Toostdranken bar

MINI COCKAIL						€ 5,00 p.st.

FOOD
Genieten van een uitgebreide maaltijd of van heerlijke fingerfood voor bij de borrel of feestavond. Alles is
mogelijk en wij bieden (bijna) alle foodarrangementen uit deze brochure ook bij u op locatie aan.
• Lunch				• Zittend diner				• Barbecue
• Walking dinner			• Showcooking				• Fingerfoods

MATERIALEN & ENTERTAINMENT
Wij willen ons graag profileren als one-stop-shop voor uw event. Dus ook voor ondersteunende facetten
bent u bij BROOKINGS aan het juiste adres.
• Beamers			• Geluidsset				• Verlichting
• Decoratie			
• Horeca apparatuur			
• Artiesten / DJ’s
Met onze gedrevenheid en onderscheidende werkwijze hebben wij al menig klant een onvergetelijk event
bezorgd. Ervaar het zelf...
Houdt u er bij het boeken van BROOKINGS op locatie rekening mee dat er bovenop de kosten voor de
arrangementen kosten in rekening worden gebracht voor transport/reizen naar uw locatie en tevens voor
de bar-/keukenapparatuur die benodigd is voor het kunnen verzorgen van het door u gekozen onderdeel.

Wilt u uw gasten verrassen met een welkomstdrank die “anders is dan anders”? Kies
dan voor een mini cocktail! De cocktail wordt geserveerd in een flûteglas en oogt als
echte welkomstdrank. Keuze uit Gin-Tonic, Hugo, Aperol Spritz of Martini Royale.

FLESJE SPECIAAL BIER					

€ 3,50 p.st.

NON ALCOHOLISCHE VARIANT MET BUBBELS		
NON ALCOHOLISCHE VARIANT ZONDER BUBBELS

€ 3,00 p.st.
€ 2,50 p.st.

Ontvang uw gasten met een heerlijk biertje uit fles. Lekker als afwisseling. Met keuze
uit Corona, Desperados of Estrella Damm. Toepasselijk in de zomer of om het zomerse
gevoel naar uw event te brengen.

DRANK
ARRANGEMENTEN

DRANK
OVERIG

DRANKARRANGEMENT RECEPTIE
Het drankarrangement receptie is van toepassing tijdens een (bruilofts)receptie of borrel, uitsluitend
gedurende de dagdelen van 9:00 tot 20:00 uur en in combinatie met een food-arrangement.
Dit arrangement omvat, naast de kosten voor (bedienend) personeel, het onbeperkt gebruik van:
• Koffie & Thee			
• Frisdranken			
• Sappen
• Tapbier				
• Huiswijn (wit, rosé, rood)		
• Tafelzoutjes

Drankarrangement Receptie 2 uur						
Drankarrangement Receptie 3 uur						
Drankarrangement Receptie 4 uur						
Drankarrangement Receptie extra uur					

€ 12,50 p.p.
€ 16,00 p.p.
€ 19,00 p.p.
€ 3,00 p.p.

DRANKARRANGEMENTEN FEEST
De basis drankarrangementen voor uw feest vindt u hier. Geen verrassingen achteraf.

DRANKARRANGEMENT FEEST BASIC

Het drankarrangement feest basic is het meest afgenomen arrangement voor (zakelijke) feesten en
partijen. Dit arrangement omvat, naast de kosten voor (bedienend) personeel, het onbeperkt gebruik van:
• Koffie & Thee			
• Frisdranken			
• Sappen
• Tapbier & Radler			
• Huiswijn (wit, rosé, rood)		
• Tafelnootjes

Drankarrangement Feest basic 4 uur					
Drankarrangement Feest basic 5 uur					
Drankarrangement Feest basic 6 uur					
Drankarrangement Feest basic extra uur					

€ 22,50 p.p.
€ 27,50 p.p.
€ 32,50 p.p.
€ 4,50 p.p.

DRANKARRANGEMENT FEEST COMPLEET

Met het drankarrangement feest compleet zorgt u ervoor dat uw gasten niéts te kort komen en keuze
hebben uit bijna ons gehele assortiment! Wilt u écht uitpakken kies dan voor dit arrangement.
Dit arrangement omvat, naast de kosten voor (bedienend) personeel, het onbeperkt gebruik van:
• Koffie & Thee			
• Frisdranken & Red Bull		
• Sappen
• Tapbier & Radler			
• Huiswijn (wit, rosé, rood)		
• Prosecco (wit, rosé)
• Flesjes bieren			
• Sterke drank			
• Luxe tafelassortiment

Drankarrangement Feest compleet 4 uur					
Drankarrangement Feest compleet 5 uur					
Drankarrangement Feest compleet 6 uur					
Drankarrangement Feest compleet extra uur				

€ 29,50 p.p.
€ 36,00 p.p.
€ 42,00 p.p.
€ 6,00 p.p.

Flesjes bieren en Sterke drank binnen uw assortiment zijn afhankelijk van het aanbod op de locatie,
Het is niet mogelijk binnen het arrangement speciale koffie, zoals cappuccino, te schenken.
Voor kinderen onder de 12 jaar brengen wij geen kosten in rekening voor drankarrangement.
Kinderen tussen 12 en 16 jaar betalen 50% van de bovengenoemde arrangementsprijzen.

DRANK O.B.V. NACALCULATIE
Wenst u geen gebruik te maken van een drankarrangement tijdens uw event, dan bieden wij de
mogelijkheid uw drank af te rekenen op basis van nacalculatie. Er wordt dan achteraf aan u het
daadwerkelijke verbruik in rekening gebracht. Wij hanteren hiervoor de volgende prijzen:
Koffie & Thee
€ 2,00				
Corona & Desperados
€ 4,00
Frisdranken
€ 2,30				
Speciale bieren vanaf € 3,00
Tapbier (fluitje) € 2,30				
Sterke dranken vanaf € 3,30
Huiswijnen
€ 3,75				Cocktails		vanaf € 6,00
Indien u niet kiest voor een drankarrangement, maar voor afrekenen op basis van nacalculatie brengen
wij de kosten voor bar- en bedieningspersoneel apart in rekening. Hierbij gaan wij uit van minimaal 2
personeelsleden voor 20 gasten en één extra personeelslid per 25 extra gasten. Zij worden in rekening
gebracht gedurende uw verblijfsduur +1 uur.
Kosten bar- / bedieningspersoneel per uur € 29,50

DRANK SPECIALS
LIVE COCKTAILBAR

Bent u op zoek naar een unieke aanvulling van uw feest met een écht verrassingseffect, kies dan voor een
Live Cocktailbar! Onze cocktailshaker bereidt op bestelling live Mojito, Gin-Tonic, Aperol Spritz of Hugo voor
uw gezelschap. Zo kan iedere gast één of meer cocktails naar keuze afhalen aan de speciale mobiele bar.
De cocktailbar staat maximaal 3 uur tot uw beschikking. Succes gegarandeerd!

Live Cocktailbar vaste kosten						€ 100,00
Live Cocktailbar cocktail							€ 5,50 p.st.

SLOWJUICE VERSAPERS BAR

Wij serveren uw gezelschap sap shots vanuit onze slowjuicer. Op z’n Nederlands wil dat zeggen een
“langzame pers”. De Versapers heeft een snelheid van ongeveer 70 toeren per minuut. Hierdoor wordt
het sap langzaam uit het fruit of de groente geperst. Dit is een koude persing. Deze slowjuice-techniek
van persen zorgt voor een minimale frictie waardoor bijna geen warmte ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de
meeste enzymen en vitaminen intact blijven. Het sap is van een hoge kwaliteit

Slowjuice Versapers sap shot						

€ 5,00 p.st.

TROUWEN BIJ
BROOKINGS
Stel jullie eens voor... Jullie arriveren op de locatie waar jullie worden
opgewacht door familie en vrienden. Samen toosten jullie op het geluk
met een heerlijk glaasje bubbels. Na de trouwceremonie genieten jullie
van een gezellige borrel, waarna jullie uitgenodigd worden voor het
diner. Als het eten is gezakt is het tijd voor een knallend feest tot diep
in de nacht... Een onvergetelijke dag op een dito locatie!
Onze locatie Sunset Lounge Beachclub is een zeer populaire officiële
trouwlocatie in Limburg waar jullie elkaar het ‘ja’-woord kunnen geven.
Dit kan in het beachpaviljoen, maar ook letterlijk met de voeten in het
zand op ons beachterras.
Samen kijken we naar dé perfecte invulling voor jullie speciale dag.
Willen jullie een moderne of traditionele bruiloft? Welke aankleding of
versiering willen jullie? Welk entertainment willen jullie op het feest
of tijdens de borrel? Zijn er kinderen aanwezig en willen jullie daar iets
voor regelen? Willen jullie een leuk extraatje zoals een cocktailbar,
vuurwerkshow, animatie of aankomen per boot?
Vragen waar wij een passend antwoord op hebben dankzij onze
jarenlange ervaring.

‘‘

We expected to
have a nice wed
ding,
but in the end it
was the most
beautiful day in
our life.
The location is be
autiful, the staf
f was
and multilingual
, the technical eq great
uipment
was state of the
art, the barbecue
was
delicous and th
e service was ex
ce
lle
nt.
Thank you very
much.
n Dunat -

‘‘

- Artur & Kirste

FOOD

LUNCH

LUNCHBUFFET
Soep
• Toscaanse tomatensoep
• Stokbrood met kruidenboter

Luxe broodjes
• Sandwiches met gerookte kip
• Sandwiches met gerookte zalm
• Diverse afgebakken broodjes
• Verschillende vlees- en kaassoorten
• Eiersalade, kipkerrie salade en tonijnsalade
• Gemengde (rauwkost) salade
• Fruitsalade

Warm
• Mini worstenbroodjes

Lunchbuffet								€ 16,50 p.p.
Lunchbuffet inclusief sappen, koffie & thee (2 uur)				
€ 19,75 p.p.

HIGH TEA

FINGERFOOD
OP TAFEL
Luxe Tafelassortiment							€ 9,50 per portie
• Gemengde luxe nootjes op tafel						
(meerprijs bij
• Kaasstengels en/of kaaskoekjes						drankarrangement
• Gemarineerde olijven							
basic € 5,50 per portie)
(uitgaande van 5 personen per portie)

UITGESERVEERD
HIGH TEA BUFFET
Sandwiches
• Sandwiches met gerookte kip
• Sandwiches met gerookte zalm
• Sandwiches met komkommer en roomkaas

Zoetigheden
• Diverse bonbons
• Brownies of Muffins
• Scones met jam en clotted cream
• Yoghurt met fruit
• Appelkruimeltaartjes

High Tea buffet								€ 15,00 p.p.
High Tea buffet inclusief onbeperkt thee (2 uur)				
€ 17,25 p.p.

Kies voor een stroom aan verrassende en luxe hapjes. Deze worden door onze enthousiaste medewerkers
op schalen ingelopen en uitgeserveerd aan uw gezelschap. Het voordeel is dat uw borrel of feest niet hoeft
te worden onderbroken. Getoonde prijzen zijn inclusief de kosten voor de bedieningsmedewerker(s).

Bittergarnituur								€ 4,50 p.p.
Heerlijk eenvoudig, maar altijd een succes. Uitgaande van 5 stuks p.p. serveren wij een combinatie van o.a.:
• Bitterbal		
• Frikandelletje		
• Kipnugget		
• Nasihapje
• Kaashapje		
• Mini-loempia		
• Bamihapje		
• Gehaktballetje

Bourgoundiër Bitterballen						€ 5,00 p.p.
Ambachtelijk, goed gevuld en vol van smaak. Dat is de Bourgondiër: bereidt met overheerlijk
draadjesrundvlees, smeuïge ragout en een lekkere, krokante korst. 5 stuks per persoon.

Tapas hapje los								€ 2,75 per stuk
KOUD						 WARM					
 Spiesje tomaat & mozerella met peterselieolie
 Gemarineerd kipspiesje sesam met satésaus
 Wrapje kipfilet, zontomaatjes en kruidencrème
 Gemarineerd gambaspiesje met sweetchilisaus
 Wrapje zalm, kappertjes en kruidencrème		
 Gevulde champignon ham en gesmolten kaas
 Meloen met parmaham en balsamico		
 Bruschetta met knoflook en tomatentapenade
 Kipcocktail met huisgemaakte cocktailsaus
 Gevulde minikroketjes met huisgemaakte aïoli
 Spiesje geitenkaasbolletjes met sesamzaad
 Mini-hamburger met honingmosterd saus
 Crushi California krokante sushi • nieuw •		
 Puntzakje frietjes met mayonaise
 Crushi Vega krokante sushi • nieuw •

Tapas Arrangement							€ 12,50 p.p.
Wilt u uw gasten verrassen met heerlijke luxe hapjes gedurende uw borrel of feest? Dan is dit
arrangement perfect voor u. Uit bovenstaande lijst kiest u in totaal 5 hapjes die wij aan uw gezelschap
zullen serveren. U kiest zelf de verhouding koude en warme hapjes.

Combinatie Arrangement							€ 10,00 p.p.
Vindt u het moeilijk een keuze te maken uit onze vele lekkere hapjes mogelijkheden? Kies dan voor
ons combinatiearrangement waarbij wij uw gezelschap 3 stuks luxe tapas én 3 stuks gemengde
bittergarnituur serveren. Welke 3 stuks tapas wij uitserveren kiest u zelf in bovenstaande lijst.

BARBECUE

Een heerlijk ontspannen en informeel diner vindt u in de vorm van een barbecue. Perfect verzorgd door ons
keukenteam met grilldelen van hoge kwaliteit en heerlijk gemarineerd. Er gaat niets boven de geur van een
barbecue en het genot dat u live kunt toezien hoe uw diner wordt bereid. Uw gasten kunnen kiezen uit
een combinatie van zittend en staand dineren en daardoor ook ideaal voor grote groepen.
Om versheid en kwaliteit te waarborgen staan de barbecue en chefkok 1,5 uur tot uw beschikking.

KEUZE BARBECUE

WALKING
DINNER

Met een walking dinner tilt u uw feest, bijeenkomst of evenement naar een hoger niveau, waarbij uw
gasten van begin tot eind culinair verrast worden met een stroom van heerlijke handzame gerechten.
De gerechten kunnen staand genuttigd worden, waardoor een gezellig samenzijn niet wordt verstoord.

WALKING DINNER 5 GANGEN

De keuze is aan u! Stel zelf uw ideale barbecue arrangement samen aan de hand van onderstaande
mogelijkheden. U kiest 4 grilldelen die wij voor het gehele gezelschap zullen bereiden. Per categorie staat
de prijs per grilldeel vermeld; uw keuze bepaalt dus de uiteindelijke prijs van de barbecue.

Voorafgaand aan uw event maakt u per gang een keuze uit onderstaande gerechten. Uw keuze geldt voor
het gehele gezelschap (exclusief gasten met speciale dieetwensen, allergenen of vegetariërs). Na afloop
van het walking dinner heeft u een dinervullende maaltijd genuttigd, verdeeld over vijf gangen. Getoonde
prijzen zijn inclusief bedieningsmedewerkers voor het inlopen van de verschillende gerechten.
Tijdsduur van een walking dinner bedraagt ongeveer 2 uur, afhankelijk van de grootte van het gezelschap.

TRADITIONEEL

VOORAF

€ 1,75 p.st.

ALTIJD LEKKER € 3,00 p.st.

 Hamburger			
 Shaslick			
 BBQ Worst			
 Kipfilet			
 Speklap			
 Satéspies			
 Drumstick			
 Haaskarbonade		
				 Kalkoenfilet
				 Sparerib

DELUXE

€ 5,20 p.st.

 Entrecôte lapje
 Biefstuk lapje
 Entrecôte spies a la Madeira
 Lamskotelet

• Groentespies
• Groenteburger
• Vega shaslick

De door u gekozen grilldelen worden standaard aangevuld met...
			

			

GARNITUREN BUFFET € 12,50 p.p.
SALADES		

SALADE CAPRESE met tomaal, mozerella en aceto balsamico dressing
Glaasje exotische KIPCOCKTAIL met huisgemaakte cocktailsaus
RUNDERCARPACCIO met pittenmix en truffelmayonaise
Krokante sushi CRUSHI CALIFORNIA met wasabimayonaise

TUSSEN

UIT HET WATER € 4,00 p.st.			  VEGA PAKKET € 7,50 p.p.
 Scampi spies					
 Zalm mandje met groente			
 Visspies zalm/kabeljauw			






BROOD & SAUZEN

			
• Aardappelsalade		
• Variatie van broden
			• Griekse salade		• Kruidenboter
			• Wittekool salade		• Tapenades
			
• Pesto pasta salade
• Cocktailsaus
			
• Gemengde salade
• Knoflooksaus
			• Komkommersalade
• BBQ-saus
			• Caprese salade		• Satésaus
			• Fruit salade

 Italiaanse POMODORISOEP met crème fraîche
 BOUILLABAISSE gevuld met diverse vissoorten

HOOFD





Thaise KIPSPIES met sesam, gefrituurde uitjes, atjar en satésaus
Gemarineerde GAMBASPIES met lente-ui en chilisaus
MINI HAMBURGER uit eigen keuken met honingmosterdsaus
Gegrilde GROENTESPIES met sesamzaad en honing

PUNTZAKJE FRIETJES met mayoniase
NA
 Glaasje met CHOCOLADEMOUSSE met crumble
 CITROENIJS overgoten met limoncello
 Vers fruit met VANILLE-IJS en slagroom

Walking dinner 5 gangen							€ 29,50 p.p.

ZITTEND
DINER

Wenst u met uw gezelschap heerlijk te dineren aan gedekte tafels, waarbij wij het diner aan u uitserveren?
Dan nodigen wij u uit voor ons zittend diner.

KEUZE DINER
U bepaalt voorafgaand aan uw event hoeveel gangen u aan uw gasten wenst aan te bieden. Uw gasten
kunnen vervolgens (uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan het diner) per gang een keuze maken. Wij bieden
per gang uiteenlopende gerechten aan, inclusief een vegetarische optie; zo is er voor ieder wat wils!
Tijdsduur van een zittend diner bedraagt ongeveer 2 uur, afhankelijk van de grootte van het gezelschap.

VOORGERECHT
 CARPACCIO van dungesneden OSSENHAAS met Parmezaanse kaas, pittenmix en truffelmayonaise
 Frisse GARNALENCOCKTAIL met verse kruiden en limoenmayonaise
 SALADE CAPRESE met tomaat, mozerella met aceto balsamico

DESSERT

DESSERT BUFFET
Dessert buffet								€ 8,50 p.p.
• Chocolademousse met chocoladekrul en slagroom
• Verse fruitsalade
• Diverse soorten bavarois
• Soesjes met slagroom
• Witte chocolademousse met ananas en kletskop
• Verse aardbeien en hangop met limoen

Sweet table								€ 6,75 p.p.
• Luxe bonbons
• Petit-fours
• Chocolade-soesjes
• Brownies
• Macarons

TUSSENGERECHT
 Italiaanse POMODORISOEP met crème fraîche
 BOUILLABAISSE gevuld met diverse vissoorten

HOOFDGERECHT (inclusief aardappelgarnituur)
 VARKENSHAASMEDAILLONS met verse groenten en champignonroomsaus
 ZALMFILET met verse groenten en wittewijnsaus
 Gegrilde GROENTESPIES met sesamzaad en honing

NAGERECHT

DESSERT DIVERS
LOS HANDIJS

Iets lekker fris voor na het diner? Wij serveren u een heerlijk handijsje!

Cornetto								€ 1,75 p.st.
Ben & Jerry’s								€ 3,50 p.st.

DESSERT GLAASJE

Onderdelen van het dessertbuffet per stuk in hip glaasje/wekpotje om mee rond te gaan.

 Glaasje met CHOCOLADEMOUSSE met crumble
 CITROENIJS overgoten met limoncello

Glaasje met chocolademousse en chocoladekrul met slagroom		
Glaasje met verse aardbeien en hangop met limoen				
Glaasje witte chocolademousse met ananas en kletskop			

Keuze diner 2 gangen							€ 28,50 p.p.
Keuze diner 3 gangen							€ 34,50 p.p.
Keuze diner 4 gangen							€ 38,50 p.p.

IJSKAR

€ 3,75 p.st.
€ 3,95 p.st.
€ 3,95 p.st.

Uniek en verrassend! Een echte Italiaanse ijswagen met heerlijk ijs!

Kosten ijskar 								€ 100,00
IJs 2 bolletjes								€ 2,75 p.p.

ACTIVITEITEN
PUB QUIZ
Wilt u aan uw feest, uitje of bijeenkomst iets extra’s toevoegen? Kies dan voor één van onze unieke,
verrassende, active, leerzame of hilarische workshops en activiteiten. Een deel van het aanbod wordt
verzorgd door ons eigen team en voor het andere deel werken wij samen met enkele van de beste
organisatoren in de regio. Zo zorgen wij voor een activiteit om nooit te vergeten en beleeft u met uw
familie, vrienden of collega’s een geweldige tijd op onze locatie.
Een activiteit is uitstekend te combineren met een drank- en/of foodarrangement voor een complete dag!

COCKTAIL WORKSHOP
Leer de kunst van het cocktailshaken in deze leerzame maar ook vermakelijke workshop. U bent de
bartender! Maar voordat u zelf cocktails gaat shaken krijgt u eerst een korte inleiding over het ontstaan
van cocktails, dranken- en materialenkennis en de terminologie. Daarna kunt u zelf aan de slag.
Dranken, barbenodigdheden, ijs en recepturen worden verzorgd. Een goede houding, brede glimlach en
uiteraard de perfecte moves maken het shaken tot een ware belevenis. De liefhebber kan op verzoek ook
cocktails alcoholvrij maken. De bereide cocktails zijn uiteraard voor eigen consumptie!

COCKTAIL WORKSHOP SMALL

Tijdens deze multimedia pub quiz vliegen de “oh ja” momenten u om de oren. Uw gezelschap wordt
verdeeld in groepjes van ongeveer 4-6 personen en ieder groepje wordt in diverse rondes (met
videovragen, muziekfragmenten, foto’s en filmfragmenten) blootgesteld aan de meest uiteenlopende
pubquiz vragen. De kracht van de pubquiz ligt in de diversiteit van de vragen en is daarmee geschikt voor
man en vrouw en voor jong en oud. Hilariteit en strijd voor iedereen en de pubquizkampioenen gaan naar
huis met de eeuwige roem. Onze pubquiz is geschikt voor elke gelegenheid privé of zakelijk. De quizvragen
worden door ons zodanig samengesteld, dat ze geschikt zijn voor elke leeftijdscategorie en elk niveau.
De multimedia pubquiz is zeer geschikt voor uw bedrijfsuitje, personeelsfeest, bedrijfsfeest, groepsuitje,
vrijgezellenfeest, teambuilding of vereniging.

PUB QUIZ

6 rondes (algemeen, filmfragmenten, tussenronde, fotoronde en muziekronde) | duur 1,5 uur

Pub quiz								€ 12,50 p.p.
Als extra toevoeging kunt u een pakket met eigen vragen toevoegen aan onze pubquiz!
Ontzettend leuk voor bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest (met persoonlijke vragen over de vrijgezel of de
vriendengroep) of tijdens een bedrijfsuitje (met kennisvragen over het bedrijf of haar medewerkers).
Kies voor deze toevoeging aan de pubquiz en uw gasten zullen verrast zijn!

Pub quiz ronde eigen vragen						

€ 50,00

1 cocktail p.p. | duur ongeveer 1 uur

Cocktailworkshop small							€ 18,50 p.p.

COCKTAIL WORKSHOP BASIC

FOTOGRAFIE WORKSHOP

COCKTAIL WORKSHOP LARGE

Volg een super leuke fotografie workshop met je telefoon!! Je krijgt tips & tricks over hoe je
mooie foto’s maakt (ook handige voor het fotograferen met een gewone camera)! Natuurlijk
komen er ook verschillende fotobewerking-apps aan bod. Daarna gaan we aan de slag met
fotograferen en fotobewerking!
Workshop aangeboden door Bureau Cocoon te Weert (www.bureaucocoon.nl)

Cocktailworkshop large							€ 31,50 p.p.

FOTOGRAFIE WORKSHOP

2 cocktails p.p. | duur ongeveer 1,5 uur

Cocktailworkshop basic							€ 24,50 p.p.
3 cocktails p.p. | duur ongeveer 2 uur

mogelijk vanaf 10 tot 35 personen | duur 2 uur

Fotografie workshop							€ 25,00 p.p.

GRAFFITI WORKSHOP

SOLEX TOCHT

Ontdek of er een echte Urban Rembrandt in jou schuilt! Normaal gesproken mag het niet, dus de
kans is groot dat u nog nooit graffiti heeft gespoten. In deze graffiti workshop leert u in korte tijd
de basistechnieken, waarna u zelf de spuitbus pakt en uw eigen graffiti maakt. Zo stimuleert u uw
creativiteit tot het uiterste. Graffiti workshops zijn ook uitermate geschikt voor teambuilding. Je werkt
dan niet met één maar met meerdere personen aan een plaat of wand. Na afloop mag u vanzelfsprekend
uw kunstwerk meenemen om het vervolgens een mooi plekje in huis of op kantoor te geven!
Workshop wordt verzorgd door MAPH Event Productions.

Rijden op een nostalgische 50 jaar oude solex rondom de Maasplassen. Voldoende begeleiding , een
volgwagen met reserve solexen met de garantie dat de deelnemers de tocht rijdend afmaken.
Helemaal leuk om een keer mee te maken. Workshop wordt verzorgd door Suijlen Sport Service.

SOLEX TOCHT
duur 2 uur

Solex tocht								€ 34,50 p.p.

GRAFFITI WORKSHOP

inclusief kunstwerk op plaat | duur 2 uur

Graffiti workshop tot 25 personen					
Graffiti workshop tot 50 personen					
Graffiti workshop tot 200 personen					

€ 49,50 p.p.
€ 40,50 p.p.
€ 34,50 p.p.

DRONE VLIEGEN WORKSHOP
Een upcoming hightech experience, drone vliegen! Tijdens deze leuke activiteit kunt u kennis maken met
dit nieuwe fenomeen. U krijgt informatie, u leert de technieken en u mag natuurlijk zelf vliegen. We hebben
verschillende opdrachten te volbrengen en een aantal verschillende drones om te proberen. En bent u zelf
wat minder bedreven in het vliegen? Dan mag u de aanwijzingen geven, want ook tijdens dit uitje is het
belangrijk om op de goede momenten te samenwerken. En, als leuke afsluiter, maken we natuurlijk een
gave groepsfoto vanuit de ‘cloud’! Mooi als aandenken aan dit verrassende uitje.
Workshop wordt verzorgd door MAPH Event Productions.

DRONE VLIEGEN WORKSHOP

inclusief groepsfoto | duur 2 uur

Drone vliegen workshop tot 25 personen					
Drone vliegen workshop tot 50 personen					
Drone vliegen workshop tot 200 personen					

€ 55,50 p.p.
€ 40,50 p.p.
€ 32,50 p.p.

HANDBOOGSCHIETEN WORKSHOP
Onder leiding van instructeurs wordt een complete uitleg en instructie gegeven waarna de deelnemers
gaan oefenen. Een leuke activiteit waarbij concentratie een belangrijke rol speelt. Handboogschieten is
geschikt voor jong en oud. Workshop wordt verzorgd door Suijlen Sport Service.

HANDBOOGSCHIETEN WORKSHOP
duur 1,5 uur

Handboogschieten workshop						€ 17,50 p.p.

KINDER ANIMATIE
U bent dus op zoek naar kinderanimatie? Leuk! Dan helpen we u graag verder. U kunt kiezen uit
diverse typetjes, activiteiten, thema’s en workshops. Wat dacht u van Elsa, Clown Luna of de
Theefee. Tevens kunt u kiezen uit diverse activiteiten, zoals ballonfiguren, glittertattoo’s,
schminken of meer. Ten slotte kunt u ook kiezen voor heerlijke suikerspinnen, popcorn,
limonadefontein en alles compleet verzorgd! Verzorgd door Luna Events (www.luna-events.eu).

KINDER ANIMATIE

typetje en activiteit naar wens | duur minimaal 1 uur

Kinder animatie eerste uur						€ 75,00
Kinder animatie opvolgend uur						
€ 40,00 p.u.
Kinder animatie complete kidsparty 2,5 uur				
€ 17,50 p.p.
* ballonfiguren		
* limonadefontein		

* glittertattoo’s		
* schmink 		

* knutselen
* glitterhaar

ATTRACTIE VERHUUR
Op zoek naar een leuke attractie voor uw feest? Altijd handig om de kinderen te vermaken,
zodat u zelf lekker kunt feesten. Diverse mogelijkheden verzorgd door Mooren Events
(www.mooren-events.nl).

ATTRACTIE VERHUUR

inclusief bezorging, op- en afbouw | daghuur

Springkussen overdekt 4 x 3 m						
€ 115,00
Springkussen multiplay 6 x 5 m						
€ 175,00
Stormbanen 17 x 4 m						
vanaf € 360,00

BEDRIJVENGIDS

Voor u ligt het BROOKINGS Event Magazine editie 2016.
Alweer onze tweede uitgave die wij met trots aan u presenteren. Opnieuw kunt u in dit
magazine alle informatie vinden over onze locaties en ons rijkelijk aanbod aan food- en
drankarrangementen en activiteiten en workshops.
Wij weten als geen ander; het organiseren van een particulier of zakelijk event is vaak méér
dan alleen een locatie, eten en drinken. Bij het organiseren van een dergelijk event zullen
vaak vele keuzes moeten worden gemaakt over randzaken die erbij komen kijken. Wij
denken hier graag in mee en adviseren u indien gewenst. Uiteraard weten wij in de regio ‘de
weg’. Zo kunnen wij helpen en/of adviseren over bijvoorbeeld de volgende zaken:
• Vervoer & Taxi’s
• Bloemisten, Decorateurs & Interieur
• Fashion & Bruidsmode
• Fotografen
• Haar, Beauty & Wellness
• Hotels & Overnachtingen
• Licht-, Geluid- & Eventverhuur
• DJ’s, Artiesten & Entertainment
• Reizen & Huwelijksreizen
Verspreid in dit magazine staan diverse bedrijven uit de regio in bovenstaande categorieën
waarmee wij goede ervaringen hebben. Dit kan u op weg helpen de juiste keuzes te maken.
Uiteraard bestaat er geen verplichting en bent u vrij uw eigen keuzes te maken.
Wij wensen u alvast een mooi en onvergetelijk event toe!

BRING ME Home

‘THUIS ZONDER ZORGEN!’

f
WWW.FACEBOOK.COM/BRINGMEHOMESERVICE

RESTAURANT
service

THUISBRENG
service

PRIVÉCHAUFFEUR
service

LUCHTHAVEN
SERVICE

beleving van
ontspanning, rust,
luxe, slapen, sfeer
& meer

www.villanummer14.nl
www.bringmehomeservice.nl

+31 (0)6 81 94 21 85 | +31 (0)6 31 79 40 75

THEATER
HOTEL DE
ORANJERIE
IS

BEDRIJVENGIDS

Theater
Concerten

HOTELS / OVERNACHTINGEN

Feesten
Evenementen

Zijn jullie op zoek naar een overnachting in de regio Roermond voor julliezelf of voor jullie gezelschap?
Hiermee hebben wij de nodige ervaring. BROOKINGS adviseert op deze pagina een aantal hotels in de regio
waar wij uitstekende ervaringen mee hebben. Kies het hotel dat bij u past en maak uw verblijf compleet!

Theatercafé
Brasserie l’Orange
Hotelkamers
Suites

TheaterHotel De Oranjerie

Congressen

www.theaterhotelroermond.nl
Kloosterwandplein 12-16 | Roermond
0475 - 391 491

Ontspanning

TheaterHotel De Oranjerie is het favoriete adres in Roermond en omstreken voor zowel de zakelijke reiziger als de recreatieve
gast. Het hotel ligt makkelijk bereikbaar in het centrum en vormt dé ideale uitvalbasis om het mooie Limburg te ontdekken.

Het Arresthuis
www.hetarresthuis.nl
Pollartstraat 7 | Roermond
0475 - 870 870
Hotel Het Arresthuis een bijzonder hotel op een historische locatie: de voormalige gevangenis van Roermond. Ooit een plaats,
waar niemand vrijwillig kwam. Nu een luxe hotel met 40 kamers en suites, waar iedereen zich met liefde zal laten opsluiten.
Kloosterwandplein 12-16 | 6041 JA ROERMOND | T. (0475) 391 491
www.theaterhotelroermond.nl

Hotel-Restaurant de Abdij
www.abdij.com
Kerkpad 5 | Horn
0475 - 58 31 31

HET
ARRESTHUIS
IS

Restaurant Damianz
Cachottes
Suites
Wellness
Luxe
High Wine
Design
Feesten
Vergaderen
Uniek

Pollartstraat 7 | 6041 GC Roermond | T.+31(0)475 870 870
www.hetarresthuis.nl

Hotel-Restaurant de Abdij is gevestigd in een voormalig klooster met een gezellig terras aan voor- en achterzijde.
Ons restaurant serveert streekgebonden gerechten in huiselijke sfeer en is ideaal voor feesten.

Hotel Brasserie Dux
www.hoteldux.nl
Roerkade 11 | Roermond
0475 - 300 300
Hotel-Brasserie Dux Roermond, een parel aan rivier de Roer. Het unieke interieur, sfeervol brasserie-restaurant met aparte
rokerslounge en 27 zeer fraaie, ruime kamers maken van uw verblijf in dit boutique hotel een feest.

BEDRIJVENGIDS
DJ’S / ARTIESTEN / ENTERTAINMENT
Muziek kan een event naar een hoger niveau tillen. Een trouwceremonie wordt écht intiem en bijzonder
met een live zanger(es) en een feest is pas écht compleet met een swingend optreden van een artiest! Wij
kunnen met jullie meedenken over een geschikte invulling en bieden hier alvast wat inspiratie.

Dj Bix
www.facebook.com/DJBIXNL/
bookdjbix@gmail.com
06 - 526 319 50
Naast alle zorg die besteed is aan de jurk, het pak, de ringen en de taart, verdient ook de muzikale invulling van uw feest
alle aandacht! Hij laat zijn enorme platencollectie samenkomen tot een kloppende, gladde, dansbare mix.

Dj Rolo
www.dj-rolo.nl
dj-rolo@ziggo.nl
06 - 221 354 18
De allround dj voor uw bruiloft, verjaardag en (bedrijfs-) feest.
Door de jarenlange ervaring en de uitgebreide muziekbibliotheek kan er altijd aan uw wensen worden voldaan.

The Deejays drive-in shows
www.the-deejays.nl
info@the-deejays.nl
06 - 549 371 36
‘DE’ bruiloft dj’s van Nederland, The Deejays drive-in shows bieden een exclusieve DJ show met ervaren dj,
eventueel in combinatie met een saxofoniste! Wij zijn benieuwd naar jullie wensen en ideeën.

Zangeres Kelly
www.zangereskelly.nl
zangereskelly@gmail.com
06 - 285 434 29
Maak je bruiloft of event helemaal compleet met live muziek die raakt! Jullie liedjes live gezongen tijdens de trouwceremonie
met prachtige piano of gitaar begeleiding. Tevens sfeerverhogende live muziek tijdens borrel, toost, diner of receptie.

Zangeres Kelly

BEDRIJVENGIDS
FOTOGRAFEN
De mooiste, feestelijkste, belangrijkste dag wil je keer op keer kunnen nabeleven. Het belang van goede
foto’s is daarbij natuurlijk erg belangrijk. De keuze voor de juiste fotograaf is persoonlijk en dient goed te
worden overwogen. Hier een selectie van aanbevolen fotografen uit de regio:

Kim Fotografeert
www.kimfotografeert.nl
info@kimfotografeert.nl
06 - 286 786 81
Eigenzinnig- anders- verfrissend!
Kim Fotografeert is meer dan alleen een leuke foto.

Emile Verhijden Fotografie
www.verhijden.nl
info@verhijden.nl
06 - 433 796 33
Emile Verhijden Fotografie....pakt jouw moment!
Emile Verhijden biedt jullie frisse en kleurrijke foto’s vol plezier en passie.

Simone Voort Photography
www.simonevoort.com
simone.voort@gmail.com
06 - 510 484 18
Mijn fotografie draait om: * Jullie! * Echte emotie * Lekker Spontaan
* Detail * Relaxte sfeer * Foto`s die jullie van je beste kant laten zien!

Sjurlie Fotografie
www.sjurlie-bruidsreportages.nl
info@sjurlie.nl
06 - 250 010 09
Journalistieke & spontane bruidsfotografie
door een enthousiaste Limburgse trouwfotografe

Een belangrijk onderdeel van de trouwplanning is het kiezen van de trouwfotograaf. Natuurlijk wil je de beste
die er is en zoek je iemand die precies die repo aflevert die je voor ogen hebt. Maar hoe vind je deze fotograaf?
Waar moet je op letten bij het maken van je keuze?

Stap 1: Bepaal jullie stijl

Allereerst de belangrijkste vraag: welke fotografiestijl vinden jullie mooi? Dat is een essentieel punt bij het kiezen
van jullie fotograaf. Ga dus op zoek naar voorbeelden en denk na over wat jullie zo aanspreekt in bepaalde foto’s.

Stap 2: Zoek een fotograaf die past

Vergeet daarbij niet dat hij of zij een groot gedeelte van de dag met jullie mee zal lopen. Het is dus belangrijk dat
jullie een ‘klik’ met elkaar hebben. Maak altijd van tevoren een afspraak om kennis te maken.

Stap 3: Doe een loveshoot

Bij een pre-weddingshoot of loveshoot laat je ruim voor de bruiloft al wat foto's schieten door de trouwfotograaf
van jullie keuze. Dit kan een goede gelegenheid zijn om alvast naar mooie plekjes voor de reportage te kijken.

Vragen waar je over na moet denken voor het eerste gesprek:

Willen jullie de fotograaf voor de hele dag boeken of wil je alleen een reportage van de ceremonie?
Wat zijn de foto’s die jullie in ieder geval in het pakket willen hebben?
Bespreek duidelijk met de fotograaf hoe laat je hem/haar verwacht en tot hoe laat hij/zij zal blijven.
Denk ook na hoe jullie de foto’s afgeleverd willen hebben: op dvd, in een album of eventueel op een website?
Hoe lang zal het duren voor jullie de foto’s krijgen op de afgesproken manier?

BEDRIJVENGIDS
FASHION
Tijdens een zakelijke of feestelijke aangelegenheid wilt u er natuurlijk mooi uitzien. Een nieuwe outfit kan
al veel verschil maken!

Jantje Korten
www.jantjekorten.nl
jantjekorten@hotmail.com
Neerstraat 10B Roermond | 06 - 152 541 72
Betaalbare luxe voor al je feestjes!

Nummer 9
www.nummer-9.com
info@nummer-9.com
Neerstraat 9 Roermond | 0475 - 480651
Nummer 9 Een winkel met een “total” Bohemian look.Leuke Ibiza kleding, tassen, slippers, accessoires en
andere Boho lifestyle artikelen. Kortom , een winkel waar je naar binnen moet gaan. See you at ...Nummer 9

REIZEN
Na een feest de koffers pakken en heerlijk op (huwelijks)reis. Onderstaande partner kan hierbij assisteren:

Sabina van Cruchten-Huyskens Travelcounsellors
www.travelcounsellors.nl/sabina
sabina@travelcounsellors.nl
06 - 283 215 57
Persoonlijke service, onafhankelijk en deskundig reisadvies, op tijden wanneer het u uitkomt.
U kunt bij mij terecht voor alle reizen en voor elk budget. Ik ben u graag van dienst.

Elke droomlocatie
verdient een droomkeuken!

TORENWEG 11 • BEDRIJVENTERREIN ITTERVOORT • T 0475-56 60 50 • RUIME PARKEERGELEGENHEID

www.tinnemanskeukens.nl

BEDRIJVENGIDS
EVENT SUPPORT
Bij een event komt vaak meer kijken dan alleen de locatie, drank en hapjes. Tegenwoordig zijn er legio
mogelijkheden om jouw event nét dat extraatje te geven om écht op te vallen. Onze onderstaande
partners zorgen daarvoor!

Cowanzo Licht & Geluid
www.cowanzo.nl
info@cowanzo.nl
077 - 47 44 307
Cowanzo Licht en Geluid is uw vaste partner in het versterken en accentueren van uw presentatie(s)
en/of kleine tot grote evenementen voor partners & collega’s.

Fiesta Verhuur
www.fiestaverhuur.nl
info@fiestaverhuur.nl
0475 - 337 528
Het adres, waar U terecht kunt voor Uw feest benodigdheden.
Zoals sta-tafels, tenten, biertap, porselein, podia, glaswerk, enz.

RFI Pyro Events / SP-FX
www.pyro-events.nl
ben@pyro-events.nl
06 - 102 199 51
Jarenlange ervaring in vuurwerkshows en special effects voor alle evenementen. Van podium acts met vlammen/ vuurwerk tot
CO2, van confetti/streamers, ballonnen, swirl fans tot megabubbles en natuurijk niet te vergeten spectaculaire vuurwerkshows.

Mooren Events
www.mooren-events.nl
info@mooren-events.nl
06 - 121 283 46
Verhuur van attracties zoals: Springkussens, stormbanen, spelkussens, popcornmachine, suikerspinmachine, zeskamp spellen,
blikvangers en nog véél meer. Ook voor evenementen zoals schoolfeest, sportdag, buurtfeest, teambuilding en kinderfestivals.

BEDRIJVENGIDS
HAAR, BEAUTY & WELLNESS
Er mooi uitzien wil toch iedereen? Maar het is extra belangrijk tijdens een event!
Wat te denken van een aantal lekkere schoonheidsbehandelingen voorafgaand aan jullie huwelijksdag?

Beautysalon Carmen
www.carmensbeautysalon.nl
info@carmensbeautysalon.nl
De Sporck 26 Roermond | 06 - 284 600 57
Bij Beautysalon Carmen kunt u een afspraak maken voor: gezichtsbehandelingen, pedicure/manicure, massages en
harsbehandelingen (o.a. Brazilian wax) Tot 31 juli 2016 krijgt u bovendien 10% korting op permanente Make-up!

Schoonheidssalon Ribeau
www.ribeau.nl
riet.geraets@gmail.com
Berikstraat 27 Buggenum | 0475 - 510 001
Ribeau levert buiten Algehele huidverzorging onder andere ook, Acnèbehandeling, Shiatsu massage, Bruidsvisagie, en zelfs
Kinderfeestjes (max. 5). Behandeling na afspraak. Behandeling kan ook ‘s avonds. Bel voor de mogelijkheden.
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Van lasers, CO2 kanonnen en lichtshows tot aan de
confettie, ballondecoraties en vlammen!
+31 (0) 77 474 4307

+31 (0) 6 81 15 30 93

info@cowanzo.nl

BEDRIJVENGIDS

BEDRIJVENGIDS
BLOEMISTEN & DECORATIE
Onze event locaties zijn natuurlijk al mooi van zichzelf, maar onderstaande partners kunnen ervoor zorgen
dat nét die eigen touch aan de locaties wordt toegevoegd! Strak of klassiek? Zeg het maar

Groenatelier Joyce Wilms
www.groenatelierjoycewilms.nl
info@groenatelierjoycewilms.nl
Parallelweg 5 Baexem | 06 - 216 217 16
Voor een mooi en creatief bruidsboeket en al het overige bruidswerk t/m de aankleding van uw feestlocatie!
Neem een kijkje op mijn site voor meer informatie.

Capillo
www.capillo.nl
info@capillo.nl
Julianaplein 16 Herten | 0475 - 335 080
Robert Knippenberg, eigenaar van Capillo, is een ervaren en bevlogen ondernemer in de branche.
Zijn zaak biedt onderdak aan talloze decoratie-objecten ten behoeve van huis en tuin en aankleding van uw feest.

VERVOER
Glaasje op? Laat je rijden! Dat geldt ook na een feest of event. En onze partners zorgen voor een passend
vervoer naar uw huis of hotel. Het is tevens mogelijk uw auto naar huis te laten rijden!

Woonwinkel ‘t Stokpaardje
www.woonwinkeltstokpaardje.nl
info@woonwinkeltstokpaardje.nl
Neerstraat 24-26 Roermond | 0475 - 336 626

Taxi Roermond
www.taxiroermond.com
info@taxiroermond.com
0475 - 332 367

Bring me home
BRING ME Home

www.bringmehomeservice.nl
info@bringmehomeservice.nl
06 - 819 421 85 | 06 - 317 940 75

Wilt u optimaal genieten van een avond uit? Bring me home brengt u bij iedere gelegenheid thuis in uw eigen auto.
Wij zijn uw BOB. www.facebook.com/bringmehomeservice

