Hofleverancier

Your Choice Catering
Wij maken uw droomhuwelijk waar!
Bij Your Choice Catering draait alles om u. Elk bruidspaar is
uniek en daarom houden we eerst een vrijblijvend gesprek.
Het aantal gasten, thema, kleuren, inrichting et cetera: u deelt
uw droom met een van onze medewerkers. Vervolgens krijgt
u suggesties voor de gehele dag en avond, of voor alleen de
dag of avond.
In een vervolggesprek gaan we fine-tunen met een proefdiner.
Eventueel overleggen we met uw ceremoniemeester. En wilt
u naast het heerlijke eten en onze cateringservice de sfeer
van de Grote Kerk Schermerhorn omtoveren? Van vintage
tot modern: bloemstukken, muziek, dj’s, optredens? Niets is
ons te gek. Wij nemen de druk bij u weg om zorgeloos dat
“WAUW” gevoel te hebben, bij uzelf en uw gasten.
Your Choice Catering opereert landelijk en is toch o, zo dichtbij. Wij werken met
verse producten en houden rekening met diëten of allergieën. Tot 4 dagen voor het
evenement kunt u wensen wijzigen en het aantal gasten doorgeven.
Voor u hebben wij 2 bijzondere arrangementen, voor de mooiste dag van uw leven.
Overige arrangementen in overleg
Receptiepakket overdag 2 ½ uur
Feestavond 4 uur vanaf +/- 20:30 tot 00:30 uur
Vanaf € 21,- p.p. All Inclusive
Vanaf € 39,95 p.p. All Inclusive
(minimaal 50 gasten (pax))
(minimaal 50 gasten (pax))
• 3 warme hapjes naar keuze
• Statafel hapjes
• 3 koude hapjes naar keuze
• 2 warme hapjes naar keuze
• Hollands drankenassortiment onbeperkt voor
• 3 koude hapjes naar keuze
2 ½ uur, inclusief Prosecco van het huis bij
• Late night snack
• Hollands drankenassortiment onbeperkt
ontvangst
• 5 statafels inclusief een stretch design tafelrok,
voor 4 uur, inclusief Prosecco van het huis bij
wit, zwart of rood (1 per 10 gasten)
ontvangst
• 2 x bedienend personeel, inclusief op en
• Statafels inclusief een stretch design tafelrok,
afbouw 2 x 5 uur
wit, zwart of rood (1 per 10 gasten)
• 2 x bedienend personeel en 1 chef-kok, inclusief op- en afbouw voor 7 uur (bij 50 gasten
en verder afhankelijk van aantal gasten)

Meer informatie?
0800 – 48 90 489
info@yourchoicecatering.nl | www.yourchoicecatering.nl

