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Alles onder één dak 

Stelt u zich eens voor. Samen met uw partner staat u op uw allermooist  

tussen duizenden rondfladderende vlinders. Om u heen ziet u de meest  
kleurrijke bloemen, kabbelende beekjes, palmen en hoort u op de  
achtergrond het geluid van watervallen en fluitende vogeltjes. Een  
tropische trouwlocatie om van te dromen en hij ligt dichterbij dan u denkt… 
 

In de Orchideeën Hoeve kunt u elkaar officieel het ja-woord geven in de  
romantische Vlinder Vallei, waar, naast vrienden en familie, vissen,  
leguanen, vogeltjes en de meest prachtige vlinders getuige zijn van jullie 
liefde voor elkaar. Uniek, speciaal en onvergetelijk! 
 

In de Orchideeën Hoeve zijn de trouwfaciliteiten bovendien net zo veelzijdig 
als de natuur. Wat dacht u van een bijzondere bruidsreportage in de  
overdekte tuinen, een schitterend bruidsboeket gemaakt van onze eigen 
orchideeën of  een spetterend huwelijksfeest in de Vandazaal? 
 

Middels deze brochure geven wij u graag een indruk van onze  
trouwfaciliteiten, maar jullie hebben zelf vast ook allerlei ideeën om er  
onvergetelijke dag van te maken. Wij nodigen jullie graag uit voor een  
oriënterend en vrijblijvend gesprek. Neem gerust contact met ons op voor 
meer informatie of voor het maken van een afspraak: 0527-202875  
 

Ps. In de geheel overdekte Orchideeën Hoeve bieden wij altijd mooi weer 
garantie!  
 

Met een tropische groet, 
De Orchideeën Hoeve 
     E-mail: info@orchideeenhoeve.nl 
     Website: www.orchideeenhoeve.nl 
     Telefoon: (0527) 20 28 75 
     Adres: Oosterringweg 34 
       8315 PV  LUTTELGEEST 

http://www.youtube.com/deorchideeenhoeve
http://www.facebook.nl/orchideeenhoeve
http://www.twitter.com/orchideeenhoeve
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 Gastheer/gastvrouw 
 Rode loper   
 Geluid + microfoon 
 Katheder 
 Zitplaatsen (en eventueel statafels) 
 Vlinders loslaten 

De Vlinder Vallei is een trouwlocatie om vlinders van in je buik te krijgen. 

Op deze romantische locatie kunt u elkaar, te midden van duizenden  
vlinders en kleurrijke bloemen, officieel het ja-woord geven in de trouwgrot 
bovenin de Vallei.  
 

Een rode loper wordt voor u uitgelegd bij de ingang van de tuinen. Uw  
gasten zullen u vervolgens verwelkomen op een plek die u zelf heeft  
uitgekozen. Na het ja-woord in de Vlinder Vallei wordt uw liefde bezegeld 
met een kleurrijke vlinder die jullie samen mogen loslaten. Vervolgens is het 
tijd om te proosten met een goed glas champagne of een tropische cocktail. 
 

Huwelijksceremonies kunnen in overleg met de gemeente, de locatie en de 
trouwambtenaar plaatsvinden op elk gewenst tijdstip. 
 

Kosten Orchideeën Hoeve 2017: 
U betaalt voor de ceremonie éénmalig € 225,- voor de locatie. Dit is inclusief: 
  
  
 
 

 
 

 

Daarnaast betaalt u voor de aanwezige gasten de entreekosten voor de  
tuinen (prijs afhankelijk van groepsgrootte). Het bruidspaar, de bruidskinderen  
(max. 2) en de fotograaf hebben uiteraard gratis toegang en mogen de hele 
dag gebruik maken van onze tuinen om een fotoreportage te maken.  
 

 Kosten gemeente Noordoostpolder:  
 Kijk voor de actuele tarieven (zelfgekozen locatie)  
 en varianten op: www.noordoostpolder.nl/trouwen-geregistreerd-
 partnerschap 

Huwelijksceremonie 
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Een idyllisch kiekje tussen duizenden vlinders en orchideeën, een  

avontuurlijke foto met papegaaitjes op uw arm of een romantisch plaatje bij 
de watervallen. Onze tuinen zijn al jaren favoriet bij fotografen en vormen 
een schitterende achtergrond voor een unieke bruidsreportage. Als  
bruidspaar mag u samen met uw fotograaf de hele dag gratis gebruik maken 
van onze locatie. Terwijl de fotograaf liefdevolle momenten vastlegt,  
kunnen uw daggasten genieten van een tropische wandeling door de  
jungletuinen. 
 
Kosten trouwreportage 
Ook wanneer uw ceremonie niet plaatsvindt in de Orchideeën Hoeve is het 
mogelijk om bij ons uw trouwfoto’s te maken. Hiervoor hoeft u niet vooraf 
te reserveren. De kosten voor een trouwreportage bedragen € 62,50 en 
kunt u op de dag zelf voldoen bij de ingang van de tuinen. Voor dit bedrag 
mag u gebruik maken van onze locatie en heeft u met 5 personen de hele 
dag toegang tot de tuinen. Voor alle overige gasten kunt u apart een  
entreekaartje kopen aan de kassa.  

Trouwreportage 
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 Bruidswerk 
Het perfecte bruidsboeket met uw favoriete bloemen of een  

tafelstuk met kleurrijke orchideeën uit onze eigen kwekerij? Onze 
bloembindsters verzorgen prachtig bruidswerk, dat geheel wordt  
afgestemd op uw persoonlijke wensen. U heeft al een prachtig  
bruidsboeket vanaf € 80,-!  

Onze receptie maakt graag voor u een vrijblijvende afspraak met één 
van onze bloembindsters om de mogelijkheden te bespreken en uw 
wensen uit te werken.   
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Bij een complete trouwdag hoort natuurlijk ook een mooie taart! 

Deze kunt u via ons bij onze vaste banketbakker bestellen. 
 

U heeft hierbij de keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 

 
Rood   Roze 
Geel   Wit 
Oranje  Zwart* 
Paars* 
 

*donkere kleuren op aanvraag 

 

 
Gebroken wit (standaard) 
Geel   Rood 
Roze    Groen 
Bruin   Blauw 
Oranje 

 
 

Advocaat   Chipolata 
Kwark aardbei  Sinaasappel 
Kersen   Appel 
Citroen   Banaan 
Mokka   Grand marnier 
Cointreau   Chocolade  
Irish coffee   Tiramisu 
Slagroom framboos 

U kunt de bruidstaart voor elk gewenst aantal personen bestellen 
(met een minimum van 20 personen). De kosten hiervoor bedragen  
€ 3,75 per stukje. 
 

De buitenlaag van de taart wordt gemaakt van marsepein en fondant. 
De roosjes en blaadjes worden gemaakt van marsepein. De duifjes 
zijn van suikerdragant. 

Het is ook mogelijk om uw eigen bruidstaart door ons te laten serveren. 
Hiervoor worden serveerkosten (à € 0,90 per persoon) in rekening gebracht. 

Kleur roosjes 

Bruidstaart 

Kleur taart 

Smaken 
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Na de huwelijksvoltrekking is het voor de gasten hèt moment om 

jullie als kersvers echtpaar te feliciteren. Dankzij de keuze uit  
verschillende locaties (zie pagina 21) in het sfeervolle serre-restaurant 
heeft uw receptie altijd de juiste sfeer. 
 

 Ontvangst met 2x koffie/thee met gesorteerd gebak (in buffetvorm) 
 Borrelhapjes standaard plus 
 Schaaltje pinda’s op tafel, 3 rondes bittergarnituur (1x koud en 2x  warm) 
 Koude hapjes: kaas, worst, haring op roggebrood en roomkaassoesjes 
 Warme hapjes: bitterballen en Oosterse hapjes 

 2 consumpties per persoon (m.u.v. buitenlands gedistilleerd) 
 

 € 12,70 per persoon - duur: 2 uur 
 

 Ontvangst met 2x koffie/thee met gesorteerd ‘Sakura’ gebak  
 Borrelhapjes Sakura 
 Nacho’s met warme kaas en chilisaus,  
 Koude hapjes (2 p.p.): spies tomaat/mozzarella, gevuld ei,  
 droge worst, komkommer met roomkaas, korstbakje met garnalen 
 Warme hapje (1 p.p.)s: diverse kroketjes, piccolini’s, kipsaté 

 2 consumpties per persoon (m.u.v. buitenlands gedistilleerd) 
 

 € 13,20 per persoon - duur: 2 uur 
 

*Voor een receptie in de ‘zwevende’ bloementuin 
hebben uw gasten een entreebewijs nodig. 
 
 
 

Uiteraard zijn bovenstaande recepties slechts een voorbeeld. Wij denken 
graag met u mee en bedenken samen een programma dat bij u past. 

Feestelijke receptie 

Feestelijke receptie in het restaurant 

Exclusieve receptie in de ‘zwevende’ bloementuin* 



16 

 

Lunchbuffet (vanaf 10 volwassenen) 

Brunchbuffet (vanaf 20 volwassenen) 

€ 13,50 per persoon - duur: 1 uur 
 

Groentensoep 
 

Mand met verschillende soorten belegde broodjes en sandwiches 
 

Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange 

€ 19,95 per persoon - duur: 1,5 uur 
 

Tomatensoep 
 

Mini broodjes, diverse broodsoorten en crackers 
Vleeswaren, kaas, jam en andere zoetwaren 

Roomboter en margarine 
Roerei met champignon, mini-saucijzenbroodjes, kalfskroket 

Huzarensalade, rauwkostsalade en fruit 
 

Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange 

Ook op culinair gebied bent u bij de Orchideeën Hoeve aan het juiste 

adres. Een feestelijk diner of liever een uitgebreide lunch? De  
medewerkers van ons sfeervolle restaurant laten het u en uw gasten 
aan niets ontbreken. Hieronder geven wij u alvast een indruk van de 
diverse mogelijkheden.  
 

Meer mogelijkheden kunt u online terugvinden in onze uitgebreide  
groepenbrochure via: www.orchideeenhoeve.nl/groepen of vraag 
naar de brochure bij de receptie.  

Culinair genieten 

http://www.orchideeenhoeve.nl/groepen
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€ 23,50 per persoon - duur: 2 uur 
 

Huisgemaakte groentesoep 
*** 

Sliptong met remouladesaus of 
Biefstuk met rode wijnsaus of 

Ribroast met champignonroomsaus 
 

De hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen,  
frites, twee warme en twee koude groenten 

*** 

Orchideeënijsje of  
panacotta met seizoensvruchten 

3-gangen menu (vanaf 10 volwassenen) 

€ 19,10 per persoon - duur: 1,5 uur 
 

Tomatensoep 
*** 

Schnitzel* 
 

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met country-aardappeltjes,  
frites, twee warme en twee koude groenten 

*** 

Coupe ijs 
 

*U kunt uw gasten laten kiezen uit twee door u gekozen hoofdgerechten. U heeft de 
keuze uit: bal gehakt, schnitzel, kipfilet met ananas*, beenham* en kalkoenrollade*. 

Voor gerechten met een * geldt een kleine toeslag op de prijs per persoon. 

 

 Culinair genieten 

Luxe 3-gangen keuzemenu 
(vanaf 10 volwassenen) 
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Culinair genieten 

Dineren met al uw daggasten of juist liever in een wat  kleiner  

gezelschap? De mogelijkheden zijn legio! U kunt al een 3-gangen  
menu bij ons reserveren vanaf € 17,60 per volwassene. Buffetten zijn 
verkrijgbaar vanaf € 16,50 per volwassene. Uiteraard kunt u de  
maaltijd compleet maken met een lekker dessert en zijn er voor de 
kinderen aangepaste tarieven. Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.orchideeenhoeve.nl/groepen 

 
Buffet Cambria 

(vanaf 20 volwassenen) 

€ 17,50 per persoon - duur: 1,5 uur 
 

rundvleessalade met garnering van fijne vleeswaren 
tonijnsalade met garnering van zeevruchten 

gerookte ham met meloen 
wit en bruin stokbrood geserveerd met kruiden- en roomboter 

kibbeling met remouladesaus 
kipspareribs met diverse sausjes 
gehaktballetjes met pangangsaus 

gebakken mini-aardappelen, Vlaamse friet, seizoensgroente 

http://www.orchideeenhoeve.nl/groepen
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Standaard bruiloftsarrangement 

Of u nu houdt van een traditioneel of van een modern feest… in de  

Vandazaal wordt uw huwelijksfeest absoluut een groot succes! Een mooie, 
lichte zaal met de juiste ambiance waar het feest kan losbarsten.  
 

Onderstaande bruiloftsarrangementen duren 4 uur en kunt u aanpassen 
naar eigen wens. In overleg is (bijna) alles mogelijk! 

 
 
 
 

 

€ 30,03 per persoon - duur: 4 uur 
 

Uw gasten worden in de tropische tuin ontvangen met een tropische 
cocktail (met of zonder alcohol), aansluitend kunnen zij een wandeling  
maken door de Tropische tuin en het Amazone Regenwoud. 
 

Het arrangement bestaat verder uit: 
 

 2x koffie/thee met gesorteerd gebak 
 vrij drinken (m.u.v. buitenlands gedistilleerd) 
 nootjes op tafel 
 luxe bittergarnituur (2x koud en 2x warm) 

 koude hapjes: kaas, worst, haring op roggebrood,  
 roomkaassoesjes, korstbakje gevuld met garnalen, gevuld ei  
 en komkommer gevuld met zalm 
 warme hapjes: bitterballen en Oosterse hapjes  

 afsluiting met een kopje koffie of thee en een broodje ham  
of kaas 

 orchidee in cadeauverpakking 

Stijlvol huwelijksfeest 
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Stijlvol huwelijksfeest 

 
 
 

 
€ 37,40 per persoon - duur: 4 uur 

 
 

Uw gasten worden in de tropische tuin ontvangen met een tropische 
cocktail (met of zonder alcohol), aansluitend kunnen zij een wandeling  
maken door de Tropische tuin en het Amazone Regenwoud. 
 

Het arrangement bestaat verder uit: 
 

 2x koffie/thee met gesorteerd gebak 
 vrij drinken (m.u.v. buitenlands gedistilleerd) 
 nootjes op tafel 
 luxe borrelbuffet: 

huzarensalade, zalmsalade  
gegarneerd met gevulde eieren en gevulde tomaat,  

stokbrood met kruidenboter, blokjes kaas,  
ham/asperge-rolletjes,gevulde eieren, gevulde tomaat, 

haring op roggebrood, beenham, mini loempia’s, 
bami-, nasischijf, bitterballen, 

saté in satésaus en diverse andere sausjes 
 

 afsluiting met een kopje koffie of thee  
 Orchidee in cadeauverpakking 
 

 
 

Deze bruiloftsarrangementen kunnen alleen geboekt worden vanaf 
18.00 uur. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op groepen vanaf 100 
personen. De prijzen voor kleinere gezelschappen zijn op aanvraag.  

 Bruiloftsarrangement 
met borrelbuffet 
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Serres en capaciteit 

De Orchideeën Hoeve beschikt in haar restaurant over een aantal 

serres. Zo heeft de Orchideeën Hoeve altijd de juiste sfeer voor de 
invulling van uw dag; de Brassia- en Ludisia-serre voor klein en intiem 
en de Vandazaal voor de grotere gezelschappen. 
Tevens is het mogelijk om een gedeelte in het horeca-gedeelte in de 
‘zwevende’ bloementuin te reserveren. 
 
 
 

 Capaciteit:    50 zitplaatsen 
  

 
 Capaciteit:    80 zitplaatsen 
   
 

  
 Capaciteit:    260 zitplaatsen 
 

                              
 Capaciteit:    100 zitplaatsen 

Brassia-serre 

Ludisia-serre 

Vandazaal 

Bistro ‘Sakura’ (‘zwevende’ bloementuin) 
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Uitbreidingsmogelijkheden 

Ons team van enthousiaste en ervaren medewerkers zal er alles aan doen 

om van jullie huwelijksdag een groot succes te maken! Om jullie alvast  
een beetje op weg te helpen hebben wij hier onder al een aantal  
uitbreidingssuggesties op een rijtje gezet. Daarnaast hebben wij diverse  
arrangementen met bedrijven in de omgeving opgesteld die u kunt  
combineren met de Orchideeën Hoeve. In overleg is (vrijwel) alles mogelijk.  

Uitbreidingssuggesties: 
 
 Toast uitbrengen na de huwelijksceremonie in de Vlinder Vallei 

Cocktail (met of zonder alcohol) € 2,85 per glas   
 Champagne € 3,50 per glas 
 
 Bellen blazen bij buitenkomst bruidspaar  
 Vanaf € 1,25 per stuk (bij minimaal 24 stuks) 
 

 Romantische vaartocht (1 uur) met uw daggasten door het pittoreske 
Giethoorn incl. 2 consumpties bij restaurant De Grachthof 
€ 11,50 per persoon 
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