Trouwen
aan de

Zeeuwse Kust

Trouwen in een van de meest sfeervolle locatie van Zeeland? Welkom bij Strandpark De
Zeeuwse Kust.
Jullie gaan trouwen! Van harte gefeliciteerd!
Leuk dat jullie voor deze bijzondere dag bij ons informatie opvragen.
Strandpark De Zeeuwse Kust is op slechts 250 meter van het strand een unieke locatie voor jullie
trouwdag. De ceremonie, lunch, borrel, diner, receptie, feest en overnachting kan allemaal op 1
stijlvol uitziende locatie gevierd worden. Zowel jullie, als jullie gasten hoeven deze dag niet
tussen verschillende locaties te verplaatsen; relaxed genieten dus, zoals het hoort op jullie dag!
Jullie trouwdag, toch wel de mooiste dag van je leven. Met veel plezier, persoonlijke aandacht en
zorg willen wij deze dag voor jullie organiseren. Strandpark De Zeeuwse Kust heeft veel ervaring
in het organiseren van de meest uiteenlopende feesten. Van een intiem feest met jullie dierbaren
tot een feestelijke ongedwongen barbecue en van een gezellig trouwlunch tot een spetterend
dansfeest.

Er is heel veel mogelijk om deze dag tot de mooiste uit jullie leven te maken!
Bij aankomst brengen we met een feestelijk glas prosecco een toost uit op jullie geluk. Een
welkom met koffie en thee is uiteraard ook mogelijk. De traditionele of misschien juist wel hippe
maar overheerlijke bruidstaart mag natuurlijk niet ontbreken deze dag!
Tijdens de gezellige borrel tot aan het diner kun je met jullie familie en vrienden de dag tot zo
ver overdenken en samen genieten in een ongedwongen sfeer.
Voor het diner zijn er vele mogelijkheden. Een aantal standaard menu’s, buffetten en
barbecuebuffetten hebben we voor jullie bijgevoegd in deze trouwmap. Uiteraard is het mogelijk
om de menu’s en buffetten uit te breiden of gerechten aan te passen die meer naar jullie smaak
zijn. In een persoonlijk gesprek zullen we al jullie wensen doorspreken.
Natuurlijk vindt het diner plaats aan prachtig gedekte tafels met dezelfde bloemen of kleuren als
jouw bruidsboeket.
Na het diner kunnen jullie de avond verder voortzetten met een receptie en / of feest op onze
locatie.
Jullie hoeven zich nergens zorgen over te maken, wij zullen zorgen dat ook de avond naar jullie
wens en zoals van te voren besproken zal verlopen. Van cadeautafel tot bloemversiering, van
heliumballonnen in de door jullie gewenste kleur tot muziekadvies.
Een spetterend (Zeeuws) feest is gegarandeerd!

Bij Strandpark De Zeeuwse Kust heb je diverse mogelijkheden voor het houden van jullie feest.

Restaurant ZILT
Restaurant ZILT is gelegen op de eerste etage van het centrumgebouw en is door de ruimte, de
lichtinval, de exclusieve uitstraling en het aangrenzende dakterras een ideale locatie voor het
vieren van jullie trouwdag.
In restaurant ZILT geniet je van alle privacy doordat er geen andere gasten aanwezig zijn. Hier is
het vieren van de ceremonie, het borrelen, dineren en het feesten een ware beleving!
Het dakterras, met uniek uitzicht op de duinen van het Noordzeestrand leent zich uitstekend voor
een sfeervolle buitenceremonie. Maar bij minder lekker weer, blijf je binnen in de buurt van de
brandende openhaard.
Feesten in een ongedwongen sfeer met een leuke combinatie van zit– en statafels kan in
restaurant ZILT met max. 200 gasten. Maar vanwege leuke, natuurlijke afscheiding voel je je
zeker niet verloren door de gezellige zitjes en unieke sfeer, wanneer je minder gasten uitnodigt
voor deze dag.
Er is een lift aanwezig, dus ook gasten die slechter te been zijn, of een kinderwagen bij zich
hebben, kunnen makkelijk boven komen.

Strand Café DOK
Strand Café DOK, gelegen op de begane grond van het Centrumgebouw straalt intimiteit, stijl en
warmte uit; de perfecte locatie dus voor jullie feestdag.
Rondom de openhaard geniet je van een gezellige borrel met jullie dierbaren om vervolgens
heerlijk te dineren aan prachtig gedekte tafels waar je geniet van de meest lekkere gerechten die
worden uitgeserveerd.
Een feest kan natuurlijk niet ontbreken; in een persoonlijk gesprek bespreken we al jullie wensen
en zoeken daarbij de mogelijkheden voor een gegarandeerd gezellige avond!
Strand Café DOK is geschikt voor een groot aantal gasten, maar door de mogelijkheid om het
restaurant kleiner te maken, kun je hier ook uitstekend terecht met minder gasten.
Ook Strand Café DOK beschikt over een dakterras dat zich uitstekend leent voor een ceremonie
bij mooi weer of een leuke borrel of receptie.
Uiteraard is er ook een combinatie van deze twee sfeervolle locaties mogelijk waardoor jullie
trouwdag een leuke, ongedwongen en speelse wending krijgt.

De kleine genodigden
De kans dat er ook kinderen op jullie bruiloft aanwezig zijn is groot. Waarschijnlijk zijn deze
kleine gasten ontzettend blij met onze kindvriendelijke locatie. Alle speelgelegenheden zoals het
zwembad, de kinderbioscoop, de binnen– en buitenspeeltuin en de vide met speeltoestellen zijn
deze dag te gebruiken. Tijdens het diner wordt er voor de kinderen natuurlijk een speciaal
kindermenu of kinderbuffet samengesteld, waarna zij weer gauw verder kunnen spelen! Ook
kunnen we speciale kindertafels maken met mini-gebakjes, kannen siroop en leuke kleur– en
knutselactiviteiten.

Feestelijke aankleding
Of je jullie bruiloftsfeest buiten op het terras vieren, boven in restaurant ZILT of beneden in
Strand Café DOK, iedere ruimte zal sfeervol, feestelijk en persoonlijk aangekleed worden met
kleurenaccenten uit het bruidsboeket of de themakleur van jullie dag!
Ook de praktische zaken zoals een cadeautafel, een tafel voor het gastenboek, een opfrisruimte,
beamer, scherm, cd-speler en microfoon zijn uiteraard allemaal aanwezig.

Bruidstaart
Al jaren werken wij samen met bakkerij Ten Hove uit Nieuwerkerk, een echte kwaliteitsbakker
die de mooiste bruidstaarten en gebak maakt. Jullie kunnen zelf een afspraak maken bij de
bakker om al jullie kleur-/ en smaakwensen door te spreken, vervolgens zorgen wij ervoor dat de
uitgekozen bruidstaart op tijd op onze locatie is. Uiteraard kun je petit fours voor ‘s avonds in
dezelfde stijl laten uitvoeren of kiezen voor gemengd gebak of bijvoorbeeld een lekkere Zeeuwse
Bolus.

Trouwambtenaar
Jullie huwelijksvoltrekking voor de wet kan op Strandpark De Zeeuwse Kust plaatsvinden in
restaurant ZILT of op de dakterrassen van ZILT en Strand Café DOK
Afspraken over het wettelijk sluiten van jullie huwelijk, kunnen door jullie gemaakt worden met
de gemeente Schouwen-Duiveland. Op de website van de gemeente kunnen jullie hier alles over
lezen.
Het is ook mogelijk eerst voor de wet te trouwen in jullie eigen gemeente en op de dag van jullie
feest, een ceremoniële huwelijksvoltrekking te houden bij ons op Strandpark De Zeeuwse Kust.
Wij adviseren jullie graag bij het vinden van een leuke zelfstandig trouwambtenaar.
Jacomien Valk van ‘van ver trouwen’ uit Renesse maakt na een uitvoerig interview met jullie een
persoonlijke en warme trouwtoespraak op maat en geheel naar jullie wensen. Ook wanneer je
partner Duits, Frans, Spaans of Engels is, voltrekt zij jullie huwelijk in twee of meerdere talen
zodat de huwelijksvoltrekking voor al jullie familie en vrienden goed te volgen is.
Voor meer informatie bezoek je haar website www.vanvertrouwen.nl.

Fotograaf
Het vastleggen van de mooiste dag van je leven kan natuurlijk niet uitblijven, wij adviseren jullie
graag goede fotografen toe waar wij goede ervaringen en samenwerkingen mee hebben.

Overnachten in de bruidssuite
Jullie bruiloft afsluiten in een romantische bruidssuite op de feestlocatie? Dat kan! Hotel De
Zeeuwse Kust beschikt over een bruidssuite die sfeervol is ingericht met een openhaard in de
living en een tweepersoons ligbad en infraroodcabine in de badkamer. Geniet de volgende
ochtend van een heerlijk ontbijt en haal de mooiste herinneringen aan de dag ervoor op.

Kostenoverzicht
Glas prosecco

€ 4,50 per glas

Bruidstaart (standaard model)

€ 4,95 per persoon

IJsbruidstaart (standaard model)

€ 6,00 per persoon

Petit Fours

€ 4,05 per stuk

Bolus

€ 1,25 per stuk

Uitserveerkosten gebak (wanneer jullie het gebak zelf verzorgen)

€ 1,50 per persoon

Kindertafel

€ 4,95 per kind

Borrelnootjes (gehele avond door bijgevuld)

€ 55,00

Bittergarnituur

€

0,55 per hapje

Puntzak friet met mayo

€

2,95 per stuk

Diverse belegde sandwiches

€

3,00 per stuk

Broodje beenham

€

3,95 per stuk

Grote bloemversiering in hoge vazen, 3 stuks

€ 250,00

Bruidssuite in Hotel De Zeeuwse Kust

prijs is afhankelijk van de periode

Afhuren restaurant ZILT

€ 950,00

Afhuren Strand Café DOK

€ 1250,00 *

Deze afhuurprijzen, zijn inclusief heliumballonnen en bloemversiering op tafel.
* deze prijs is standaard van 1 november - 1 april en kan variabel zijn in andere periodes en van de grootte van
jullie feest

De prijzen van het kostenoverzicht zijn gebaseerd op de prijzen voor 2016/2017.
Prijswijzigingen kunnen van toepassing zijn.

Receptiehapjes
Vegetarisch
Schaaltje van huisgemaakte krokantjes; pastinaak, zoete aardappel en truffelaardappel
Glaasje met wortel, komkommer en bleekselderij met yoghurt dip
Bruschetta Caprese; tomaat, basilicum en mozzarella met zeezout en olijfolie
Vegetarische carpaccio van rode biet met rucola, perzik en geitenkaas
Crostini met mango, geitenkaas en balsamico
Crostini met paddenstoelen, geitenkaas en perensalsa
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Vis
Canapé met gerookte zalm en crème fraiche
Ciabatta met tonijnsalade, kappertjes en rode ui
Canapé met artisjokkenmousse en Noorse garnalen
Soepje van komkommer met snippers van gerookte zalm
Tramezzini (Italiaans brood) belegd met o.a.; gerookte paling, gerookte zalm, gerookte heilbot
Diverse soorten sushi
Amuseglaasje van tonijn, avocado, wasabi mayonaise en geroosterd sesamzaadjes
Bonbon van Hollandse garnaaltjes in een romige saus omwikkeld met gerookte zalm
Rauwe oester met citroen en peper
Gegratineerde oester met lookboter en kaas

Vlees
Mini wrap met gerookte kip, paprika en avocado
Canape met filet American en snippers van rode ui
Pastrami van Limousin rund met chutney van tomaat
Bladerdeegstengel met sesam en Serranoham
Grissini met Parmaham en een avocadodip
Crostini met gerookte kip, brie en cranberry compote
Canape met peer, Parmaham en brie
Rosbiefrolletjes van Zeeuws Limousin rund gevuld met pesto en veldsla
Witlofschuitjes met appel, spek, hazelnoot en geitenkaas
Stokbroodjes van geitenkaas, honing en pijnboompitten omwikkeld met spek
Carpaccio bonbon gevuld met truffelmayonaise
Carpaccio van Zeeuws Limousin rund met pesto, pijnboompitten en overjarige kaas

Warm
Gevulde champignons met roomkaas en spekjes
Mini stoofpotje van Zeeuwse Limousin rund met bospaddenstoelen en truffel puree
Gegrilde gehaktballetjes in licht pikante tomatensaus
Mini broodje hamburger van Zeeuws Limousin rund met gebakken ui

Prikkers
Prikker met mozzarella, tomaat en basilicum
Prikker met Rosbief van Zeeuws Limousin rund met gegrilde courgette en pesto
Prikker van gebakken spek met geitenkaas en honing

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25

Buffet 1
Voorgerecht
Verschillende soorten stokbrood met smeersels
Italiaanse pastasalade met pomodori tomaat, groene pesto en paprika
Salade van witte kool met kip, kerrie, gele en groene paprika en bleekselderij
Rauwe ham met chutney van tomaat, appel en gember
Salade van huis gerookte makreel met rode biet en yoghurt- limoendressing
Salade Nicoise: salade van tonijn, olijven, ei, rode ui en sperziebonen met een dressing van honing en mosterd
Tomatensoep met basilicumroom

Hoofdgerecht
Gemarineerde kipsaté met atjar, kroepoek en krokante ui
Zalmfilet met een saus van groene kruiden
Verschillende soorten groenten
Witte rijst
Aardappelkroketten
Frites

Nagerecht
Bavarois van limoncello met citroen op een biscuit
Bosvruchtenbavarois met puree van bosvruchten
Chocolademousse
Verschillende soorten ijs
Prijs volwassenen € 25,50 p.p. Prijs kinderen t/m 12 jaar € 12,75 p.p.
De buffetten zijn te reserveren vanaf 15 volwassenen.

Buffet 2
Voorgerecht
Verschillende soorten stokbrood met smeersels
Italiaanse pastasalade met pomodori tomaat, groene pesto en paprika
Verschillende soorten rauwe ham met een salade van zongedroogde tomaat en rucola
Runderpastrami met kruidige tomatensalsa en dungesneden bosui
Carpaccio van Limousin rund met overjarige boerenkaas en groene pesto
Salade van huisgerookte makreel met rode biet en yoghurt- limoendressing
Pastasalade met tonijn, tomaat, rode ui en olijven
Huisgemaakte gravad lax: gemarineerde rauwe zalm met kruiden
Tomatensoep met basilicumroom
Bospaddenstoelensoep met truffelolie en verse kervel

Hoofdgerecht
Gepocheerde scholrolletjes met zalm en beurre blanc saus
In de oven gegaarde kabeljauwfilet met een salsa van tomaat, kervel, korianderzaad, limoensap en olijfolie
Biefstukjes van lokaal rund met een jus van peper en knoflook
Gebakken varkenshaasmedaillons in een jus van grove mosterd
Verschillende soorten verse groenten uit de bouillon met roomboter
In de oven gegaarde roseval aardappelen met tijm en knoflookolie
Frites

Nagerecht
Carré van kersen en schuim met amandelbiscuit
Bavarois van limoncello met citroen op een biscuit
Bosvruchtenbavarois met puree van bosvruchten T
oren van slagroomsoesjes met caramelsaus
Chocolademousse
Verschillende soorten ijs
Prijs volwassenen € 27,50 p.p. Prijs kinderen t/m 12 jaar € 13,75 p.p.

Schouws buffet

Voorgerecht
Verschillende soorten desembrood met smeersels
Woeste knoeste brood
Carpaccio van lokaal grazend rund met pesto en boerenkaas
Zeeuwse antipasti van vleesboerderij Boot: fricandeau van Schouws varken, Zeeuwse gegrild spek, boerenham en
droge worst met pesto van zeekraal*
Aardappelsalade van Schouwse aardappelen van de boer met bieslook en spek
Pastrami van Limousin rund met rucola en chutney van ui
Caesarsalade met mosselen* van Neeltje Jans en overjarige kaas van kaasboerderij Schellach
Salade van pasta gekookt in ‘’Aqua Divina’’ (gefilterd Oosterschelde water) met tonijn, tomaat en lamsoren*
Schouwse vissoep met vis uit de Oosterschelde

Hoofdgerecht
Biefstukjes van ons lokaal Limousin rund omwikkeld met Schouws gegrilde spek van varkens uit Scharendijke
Boeuf Bourguignon: Langzaam in rode wijn gegaarde riblappen van Limousin rund met zilverui en paddenstoelen
In kokkelvocht gepocheerde Oosterscheldevis met romige beurre blanc saus en bosui
Scholrolletjes met Oosterschelde kokkels en paling in het groen saus
Aardappelmousseline van Zeeuwse bintjes
Verschillende soorten groenten uit de bouillon met roomboter
Frites

Nagerecht
Bolusroomijs Boterbabbelaar-roomijs Zeeuwse galetwafeltjes
Appeltaartjes van Zeeuwse appels en vlierbes
‘’De dikke toren’’ van slagroomsoesjes met een stroop van babbelaar
Hangop van Schouwse boerenyoghurt met boerenjongens

* Dit zijn seizoensgebonden producten en worden buiten het seizoen vervangen voor een ander product.

Prijs volwassenen € 27,50 p.p.
Prijs kinderen t/m 12 jaar € 13,75 p.p.
De buffetten zijn te reserveren vanaf 15 volwassenen.

.

Zapas buffet
Koude gerechten
Brood bereid en verrijkt met Oosterscheldewater met tapenade van zeekraal
Schouws zuurdesembrood met pesto van lamsoren
Zeeuwse rauwe wilde oesters met citroen en de pepermolen*
Zeeuwse sushi met gerookte paling en lamsoor*
Kleine salade van pasta gekookt in ‘’Aqua Divina’’ (gefilterd Oosterschelde water) met huisgerookte makreel en een
dressing van yoghurt en limoen
Kleine carpaccio van lokaal grazend rund met pesto en boerenkaas van Schellach
Zeeuwse antipasti van vleesboerderij Boot: fricandeau van Schouws varken, Zeeuws gegrild spek, boerenham en
droge worst met pesto van zeekraal Pastrami van ons lokaal limousine rund met chutney van ui en aromatische rook
van rozemarijn en tijm

Warme gerechten
"Aantjes en Oentjes" gebakken kokkels met sjalot en knoflook
Gewokte mosselen met knoflook en zeekraal*
Soepje met vis uit de Oosterschelde
Schouws kroketje van kokkels en mosselen met dragonmayonaise
Scholrolletje met paling in het groen
Kleine Boeuf Bourguignon: Langzaam in volle rode wijn gegaarde riblappen van Limousin rund met zilverui en
paddenstoelen
Biefstukje van lokaal Limousin rund omwikkeld met Schouws gegrilde spek van varkens uit Scharendijke
Kleine stoverij van Schouws damhert: langzaam gegaard in rode wijn met peperkoek, zilverui en knolselderij

Nagerecht
Schouwse pancakes gemaakt van Schouws vlegel met Zeeuws boerinnenstroop
Hangop van Schouwse boerenyoghurt met boerenjongens
Appeltaartje van Zeeuwse appels en vlierbes
Boterbabbelaar roomijs met Zeeuwse galettewafeltjes
* Dit zijn seizoensgebonden producten en worden buiten het seizoen vervangen voor een ander product.

Volwassenen € 29,50 p.p.
Kinderen € 14,75 p.p.

De buffetten zijn te reserveren vanaf 15 volwassenen.

Menu I € 28,50 p.p.
Carpaccio van zalm met een frisse salade en zoet zure komkommer
of
Taartje van aardappel met parmaham en een truffel mayonaise
***
Gebakken Zeeuws hertfilet met puree van knolselderij en een saus van rode port
of
Gepocheerde kabeljauwfilet met saffraansaus en groente spaghetti
***
Taartje van Zeeuwse babbelaars met een advocaatcrème en een chocoladelolly
€ 25,00 p.p.

Menu II € 32,50 p.p.
A la minute gemarineerde tonijn met koriander en rode peper en bloemkool roosjes
met een crème van wasabi

of
Carpaccio van ossenhaas met Zeeuws spek, pijnboompitjes en een frisse salade
***
Gebakken lambiefstukjes met een saus van basilicum
of
Matalotte van diverse vissoorten met een saus van saffraan en bieslook
**
Grand dessert

Menu III € 40,00 p.p.
Taartje van King Krab met rode grapefruit, Spaanse peper en koriander
of
Terrine van eendenlever met een compote van kweeperen
***
Gebakken zeebaars met groene asperges en een saus van Hollandaise
of
Tournedos met gebakken bospaddenstoelen en truffelsaus
***
Grand dessert

Barbecue I
Brood met smeersels
Verschillende soorten brood met smeersels
Salades
Carpaccio van ons lokaal grazend rund met pesto en overjarige kaas
Rundvleessalade van Limousine rund
Aardappelsalade met bieslook en spek Pastasalade met tonijn, tomaat en olijven
Gemarineerde rosbief met tonijnmayonaise
Klassieke huzarensalade met bijpassende vleeswaren
Vlees
Gemarineerde speklappen
Spareribs
Hamburgers
Runder saucijzen
Shaslick
Kipspies
Karbonade
Vis
Vispakketje van zalm, visbouillon en bieslook
Gambaspiesjes gemarineerd in knoflookkruidenolie
Aardappel en groenten
Pakketje van geroosterde roseval aardappelen met knoflookolie, zeezout en rozemarijn
Frites
Groenten spies van seizoen groenten
Sauzen
Koud: Knoflook, remoulade, chili
Warm: satésaus, pepersaus, champignonroom
Dessert
Verschillende soorten ijs
Slagroom
Bosvruchtenbavaroise
Kersenschuim taart
Chocolademousse

€ 28,50 per volwassenen.
€ 14,50 per kind tot 12 jaar.
De Barbecues zijn mogelijk vanaf 20 volwassenen.

Barbecue II
“lekker lokaal’’
Brood met smeersels
Brood bereid en verrijkt met Oosterscheldewater met tapenade van zeekraal
Schouws zuurdesembrood met kruidenboter
Salades
Carpaccio van ons lokaal grazend rund met pesto en boerenkaas.
Zeeuwse antipasti: fricandeau van schouws varken, Zeeuwse gegrild spek, boerenham en droge worst met pesto
van zeekraal*
Pastrami van limousine rund met rucola en chutney van ui
Aardappelsalade van Schouwse aardappelen van de boer met bieslook en spek
Salade van pasta gekookt in ‘’Aqua Divina’’ (gefilterd Oosterschelde water) met tonijn, tomaat en lamsoren*
Rundvleessalade van ons lokaal limousine rund
Vlees
Biefstukje van ons lokaal Limousine rund
Gemarineerde speklappen
Hamburger
Runder saucijs
Varkenshaas omwikkelt met Schouws gegrilde spek
Ribkarbonade
Kipspies
Vis
Vispakketje van lamsoren, scholfilet en kokkels
Pakketje van mosselen met witte wijn, knoflook en bieslook
Aardappel en groenten
Gepofte aardappelen van de boer met knoflookboter
Frites
Groenten spies van seizoen groenten
Sauzen
Koud: Knoflook, remoulade, chili
Warm: satésaus, pepersaus, champignonroom
Dessert
Bolusroomijs
Boterbabbelaar-roomijs
Slagroom
‘’De dikke toren’’ van slagroomsoesjes met een stroop van babbelaar
Hangop van Schouwse boeren yoghurt met boerenjongens

€ 29,50 per volwassenen.
€ 14,50 per kind tot 12 jaar.
De Barbecues zijn mogelijk vanaf 20 volwassenen.

Wij hopen jullie door middel van deze informatiebrochure een idee te hebben kunnen geven van
de mogelijkheden op Strandpark De Zeeuwse Kust.
Wanneer jullie idee er niet bij staat of jullie een vrijblijvend gesprek wensen, neem dan gerust
contact op. Wij helpen jullie heel graag verder met het organiseren van deze mooie dag!
Voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of offerte kun je contact opnemen met
Sanne Verton via sanne@strandparkdezeeuwsekust.nl

Strandpark De Zeeuwse Kust | Helleweg 8 | 4326 LJ Noordwelle, Renesse
Tel. Nr. 0111 46 82 82 | www.strandparkdezeeuwsekust.nl | www.strandcafedok.nl

