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Trouwen in de Orchideeën Hoeve
Elkaar het ja-woord geven tussen duizenden tropische vinders, trouwfoto’s
maken midden in de jungle en proosten op jullie liefde onder een
sprookjesachtige bloemenhemel… In de Orchideeën Hoeve maken wij
van jullie trouwdag graag een onvergetelijk avontuur!

Altijd mooi weer
Of je nu kiest voor een romantische setting in onze ‘Zwevende’ Bloementuin,
de intieme sfeer in de Pura Vida-bar of een uitbundig feest in onze ruime
Vandazaal. Over één ding hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken
en dat is het weer. Ons tropische park is namelijk geheel overdekt en biedt
daarnaast eindeloos veel mogelijkheden om jullie trouwdag werelds
te maken!

Vrijblijvende afspraak
Van een bruidsboeket gemaakt door onze bloemstylisten tot een luxe
diner met jullie lievelingsgerechten. In deze brochure geven wij jullie graag
een indruk van onze diverse trouwfaciliteiten. Uiteraard is elke bruiloft
maatwerk en hebben jullie zelf vast ook allerlei ideeën. Wij bespreken ze
graag met jullie in een oriënterend en vrijblijvend gesprek, waarna wij graag
een passende offerte maken.
Tropische groet,
De Orchideeën Hoeve

Meer informatie en reserveren
AANVRAAGFORMULIER
INVULLEN

(0527) 20 28 75

(Prijs)wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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Kosten huwelijksceremonie 2021
Indien jullie de trouwceremonie in de Orchideeën Hoeve willen laten
plaatsvinden, dan rekenen wij voor het gebruik van onze locatie éénmalig
€ 275,-.

Huwelijksceremonie in de Orchideeën Hoeve
De Orchideeën Hoeve is een officiële trouwlocatie van de gemeente
Noordoostpolder. Jullie kunnen elkaar het ja-woord geven in de Vlinder Vallei of het
Jungletheater. In overleg met onze locatie, de gemeente en trouwambtenaar kan dit
plaatsvinden op elk gewenst tijdstip.

Huwelijksceremonie in de Vlinder Vallei

Huwelijksceremonie

De Vlinder Vallei is een trouwlocatie om van te
dromen. Te midden van tweeduizend vlinders,
kleurrijke bloemen en kabbelende beekjes wordt
jullie huwelijk voltrokken in een romantische
trouwgrot bovenin de vlindertuin. Na het
ja-woord mogen jullie samen een vlinder loslaten
als bezegeling van jullie liefde.

• Gastheer/gastvrouw
• Rode loper
• Geluid + microfoon
• Diaschermen (alleen in het Jungletheater)
• Katheder
• Zitplaatsen (en eventueel statafels)

Max. zitplaatsen: 50

Huwelijksceremonie in het Jungletheater
Neem plaats in de mysterieuze spotlights van het
Jungletheater en geef jullie huwelijksvoltrekking
een stoer karakter. Als bruidspaar vormen jullie het
stralende middelpunt van het podium en kunnen
jullie gasten vanaf de boomstamzitjes meegenieten
van jullie bijzondere moment!

€ 275,-*

*Daarnaast rekenen wij voor de aanwezige gasten de entreekosten voor het park
(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 ons park om een fotoreportage te maken.
Kosten gemeente

De gemeente Noordoostpolder rekent ook een bedrag voor jullie
huwelijksvoltrekking. De kosten hangen af van het tijdstip, het soort
ceremonie en door wie jullie de ceremonie willen laten leiden. Kijk voor
de actuele tarieven en varianten op: www.noordoostpolder.nl/trouwengeregistreerdpartnerschap

Max. zitplaatsen: 230
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Trouwreportage
Romantische foto’s maken in de ‘Zwevende’ Bloementuin, een botanische shoot in
het Amazone Regenwoud of een stoer kiekje in ’t Stekkasje. Ons geheel overdekte
park is al jaren favoriet bij fotografen en biedt eindeloze mogelijkheden voor een
bijzondere foto- en/of videoreportage. Als bruidspaar mogen jullie samen met de
fotograaf de hele dag gratis gebruik maken van onze locatie.
Alleen trouwfoto’s maken
Ook als je niet in de Orchideeën Hoeve trouwt, kunnen jullie in de Orchideeën Hoeve
foto’s maken. Voor het gebruik van onze locatie rekenen wij € 68,50. Dit is inclusief
entree voor het bruidspaar en de fotograaf. Willen jullie meer gasten meenemen?
Dan kunnen jullie hiervoor losse toegangskaarten kopen. Vooraf reserveren is
noodzakelijk. Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met onze receptie via tel:
0527-202875.

Trouwreportage
Entree bruidspaaar
Entree fotograaf
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€ 68,50

Entree extra gasten
Volwassenen 		

€ 16,50 p.p.

Kinderen 3 t/m 12 jaar

€ 9,95 p.p.

Kinderen t/m 2 jaar

€ Gratis
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Toast op de liefde - receptie
Na de huwelijksvoltrekking is het tijd om felicitaties in ontvangst te nemen, eventueel
de bruidstaart aan te snijden en gezellig te kletsen met jullie gasten onder het genot
van lekkere hapjes en drankjes. Wij hebben hiervoor een speciaal trouwarrangement
samengesteld. Uiteraard kun je dit volledig aanpassen aan jullie wensen. Op pagina 22
geven wij jullie graag een indruk van de uitbreidingsopties.

Receptie-arrangement ‘Miltonia’
Duur: 		
± 2 uur
Locatie:		
Serre-restaurant

€ 17,46
p.p*

2x koffie/thee + gesorteerd gebak
Nootjes op tafel
Borrelplank
2 consumpties per persoon
(m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

Wilt u dit arrangement boeken in de ‘Zwevende’ Bloementuin dan wordt er een
meerprijs berekend van € 10,- per persoon.
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*Prijs is gebaseerd op een groep van 25 t/m 59 volwassenen.
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Culinaire arrangementen
Of jullie nu kiezen voor chique of juist een ongedwongen sfeer; wij
denken graag mee in een arrangement wat bij jullie past. Meer buffetten
en gerechten kun je vinden in onze uitgebreide groepenbrochure via
www.orchideeenhoeve.nl/groepen of vraag naar de brochure bij de receptie.
Buffet Cambria
vanaf 20 volwassenen

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 | Spareribs
met diverse sausjes | Gehaktballetjes in
pangangsaus | Gebakken mini-aardappelen |
Vlaamse friet | Seizoensgroente

Culinair genieten
Van een gezellige lunch tot een luxe diner. In de Orchideeën Hoeve is op culinair
gebied van alles mogelijk! Alle gerechten worden in onze eigen keuken bereid
en kunnen volledig worden aangepast naar jullie wensen en eventuele diëten.
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op groepen van 25 t/m 29 personen. Voor
kinderen hanteren wij aangepaste tarieven.

Lunchbuffet (Duur: 1 uur)
vanaf 10 volwassenen

€ 17,50
p.p.

Mand met verschillende soorten
belegde broodjes en sandwiches
| Kroket | Onbeperkt koffie, thee,
melk, karnemelk en jus d’orange
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€ 21,00
p.p.

Brunchbuffet (Duur: 1,5 uur)
vanaf 20 volwassenen

€ 23,00
p.p.

Tomatensoep | Mini broodjes,
diverse broodsoorten en crackers
| Vleeswaren, kaas, jam en andere
zoetwaren | Roomboter en margarine
| Roerei met champignon | Minisaucijzenbroodjes | kalfskroket |
Huzarensalade | rauwkostsalade
| fruit | Onbeperkt koffie, thee, melk, 		
karnemelk en jus d’orange

Driegangenmenu’s in het junglerestaurant
In ons junglerestaurant serveren wij driegangenmenu’s. Bij deze menu’s kan er
gekozen worden uit drie hoofdgerechten. Groepen tot 20 personen kunnen uiterlijk
om 17.30 uur aan tafel. Voor groepen vanaf 20 personen zijn de openingstijden van
onze keuken in overleg.

3- gangen menu
vanaf 10 volwassenen

€ 23,75
p.p.

Tomatensoep geserveerd
in een terrine | Schnitzel, beenham
of kipfilet met ananas geserveerd
met country-aardappeltjes, frites,
twee warme en twee koude
groenten | Coupe ijs

Luxe 3- gangen menu
vanaf 10 volwassenen

€ 28,95
p.p.

Huisgemaakte champignonsoep
| Zalmmoot met citroenboter,
biefstuk met rode wijnsaus of ribroast
met champignonroomsaus geserveerd
met gebakken aardappeltjes, frites,
warme en koude groenten | Chef special:
dessert van panacotta en mousse met
seizoensvruchten
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Bruiloftsarrangementen

Bruiloftsarrangement ‘Sakura’

In de Orchideeën Hoeve maken wij van jullie huwelijksfeest graag een onvergetelijke
ervaring! Geef jullie feest een exotisch tintje en ontvang jullie gasten in ons
tropische park, boek een DJ of band en swing tot in de late uurtjes door in onze
Vandazaal of nodig jouw gasten uit in onze sprookjesachtige bloemenwereld.
Uiteraard dienen onderstaande arrangementen slechts als voorbeeld en denken wij
graag mee in een avondinvulling die bij jullie past. In overleg is (bijna) alles mogelijk!

Duur: 		
Locatie:

± 4 uur
‘Zwevende’ Bloementuin

Vanaf
€ 34,12 p.p.

Ontvangst in de ‘Zwevende’ Bloementuin met 1x koffie/thee +
gesorteerd gebak
Nootjes op tafel

Bruiloftsarrangement ‘Tropical’
Duur: 		
Locatie:

± 4 uur
Serre-restaurant

Vanaf
€ 23,88 p.p.

Borrelplank
Diverse hapjes

Vrij drinken (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

Ontvangst in het serre restaurant met 1x koffie/
thee + gesorteerd gebak
Nootjes op tafel

Bij ontvangst liever een taartenbuffet of om 23:30 een lekkere avondsnack?
Kijk op pagina 22 voor alle mogelijkheden.

Borrelplank
Diverse hapjes

Vrij drinken (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)
Uitbreidingsopties park
Rondwandeling door het Amazone
Regenwoud en de Orchideeëntuin.
Ontvangst in het park met
een tropische cocktail.
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€ 4,- p.p.

Onze 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.

€ 3,75 p.p.
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Bruidstaart

SMAKEN TAART

Willen jullie graag een bruidstaart aansnijden? Dit kunnen wij voor jou verzorgen!
Onze vaste banketbakker maakt prachtige traditionele bruidstaarten in
diverse smaken en kleuren die je bij ons kunt bestellen. Ben je op zoek naar een
bijzondere bruidstaart? Dan brengen wij jou graag in contact met Sam en Nel’s
Taarten. Zij maken graag voor jullie een bruidstaart volledig op maat!
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Het is ook mogelijk om uw eigen bruidstaart door ons te laten serveren. Hiervoor
worden serveerkosten (à € 1,00 per persoon) in rekening gebracht.

Advocaat

Citroen

Slagroom framboos

Banaan

Chipolata

Mokka

Kwark aardbei

Grand Marnier

Sinaasappel

Cointreau

Kersen

Irish coffee

Appel

Tiramisu
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KLEUR TAART

Sam en Nel’s Taarten
Gepersonaliseerde bruidstaart
www.samennelstaarten.nl
0613455363
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Bakkerij Schaap
Klassieke bruidstaart
info@orchideeenhoeve.nl
0527-202875

KLEUR ROZEN

Gebroken wit

Rood

Geel

Roze

Rood

Geel

Roze

Wit

Groen

Oranje

Bruin

Paars*

Blauw

Zwart*

Oranje

*Extreme kleuren zijn niet op voorraad,
deze dienen tijdig te worden aangevraagd.
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Bruidsboekketten
Bloemen kunnen de aankleding en eventueel thema van de bruiloft helemaal
afmaken. Onze bloemstylisten denken hierin graag met jullie mee. Zo kun je bij onze
bloembinderij niet alleen terecht voor bruidsboeketten en corsages, maar verzorgen
wij bijvoorbeeld ook bloemstukken voor op trouwauto’s, bloemrijke tafelaankleding
en bloemstukjes voor aan de ceremoniestoelen.
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Bruidsboeketten

(Hand)corsages

Stoelversiering

Bloemdecoraties
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Locaties

De Orchideeën Hoeve biedt voor elke type feest een passende locatie. Of jouw
gastenlijst nu uit twintig of driehonderd gasten bestaat, de unieke combinatie van
flora en fauna in de Orchideeën Hoeve biedt fantastische mogelijkheden om jouw
huwelijksdag bijzonder te maken! Tijdens een vrijblijvende afspraak laten wij jullie
graag onze locaties zien.

‘Zwevende’ Bloementuin
De ‘Zwevende’ Bloementuin is een sprookjesachtige
locatie met meer dan duizend kleurrijke
zomerbloeiers. Nodig jullie gasten uit in deze
dromerige wereld en proost, geniet en swing
onder de oneindige bloemenhemel.
Let op: De ‘Zwevende’ Bloementuin kan tijdens
openingstijden niet worden afgesloten voor publiek.

Vlinder Vallei
Vier de liefde in de grootste vlindertuin van
Europa en zeg JA in de romantische trouwgrot.
Naast vrienden en familie zullen vissen, vogels,
schildpadden en tweeduizend vlinders getuigen
zijn van jullie liefde!

Jungletheater
In de mysterieuze spotlights van het Jungletheater
geef je jouw huwelijksvoltrekking een uniek en
stoer karakter. De tribune, gebouwd met robuuste
boomstammen, biedt maximaal 200 zitplaatsen.
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Pura Vida-bar
Te midden van de Citruslaan vind je de Pura Vidabar. Deze tropische bar met gezellige houten zitjes is
gelegen middenin een veld vol kleurrijke orchideeën
en langs een route vol groeiende en bloeien
tropische vruchten.

‘t Stekkasje
Hou je het liever klein en intiem? ’t Stekkasje,
gelegen in een veld vol kleurrijke orchideeën,
leent zich hier perfect voor. Dit gerestaureerde
witte kasje zit vol karakter en kent een rijke
geschiedenis.

Junglerestaurant (Geopend vanaf medio juni 2022)
Het gloednieuwe junglerestaurant biedt de perfecte setting voor een gezellige
lunch, een receptie of een stijlvol diner. Het restaurant kan opgedeeld worden in
verschillende ruimtes, waardoor het ook met een kleine groep mogelijk is om intiem
te genieten. Zonder afsluitingen leent het junglerestaurant zich na sluitingstijd ook
perfect voor een swingende feestavond.
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Uitbreidingsopties

Borrelhapjes

Elk huwelijk is maatwerk en wij denken graag mee in een programma dat bij jullie past.
Onze arrangementen zijn dan ook volledig aan te passen naar jullie wens. Om een indruk
te geven wat allemaal mogelijk is hebben wij hieronder alvast wat uitbreidingsopties op
een rijtje gezet. Staat jouw favoriete avondsnack, borrelhapje of gerecht er niet tussen?
Vraag hier dan naar in jouw afspraak. In overleg is (bijna) alles mogelijk!

Taarten & lekkernijen
Gesorteerd gebak			
Etagère met lekkers		
Petit four				
Fruitspiesje				
Bruidstaart op maat (Bakkerij Schaap)
Serveerkosten taart

€ 3,00
€ 4,95
€ 2,85
€ 1,00
€ 5,50
€ 1,00

Nootjes op tafel
Nacho’s met gesmolten kaas en chilisaus
Crudités
Foodsticks
Brood met smeersels			
Warme hapjes
Luxe warme hapjes
Koude hapjes
Luxe koude hapjes
Borrelplank

Prijs per hapje
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,25
€ 0,60
€ 0,90
€ 0,60
€ 0,90
€ 5,00

Avondsnack
Puntzak friet met saus
Broodje hamburger
Broodje beenham met honingmosterdsaus
Wrap zalm / gerookte kip		
Borrelbuffet

€ 2,50
€ 3,00
€ 4,25
€ 3,50
€ 16,00

Toast op de liefde
Verkrijgbaar met en/of zonder alcohol
Prosecco
€ 3,75
Champagne
€ 4,50
Cocktail
€ 3,75
Smoothie
€ 3,75
22
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Oosterringweg 34 • 8315 PV Luttelgeest (Flevoland) • www.orchideeenhoeve.nl

De Orchideeën Hoeve
lijn-10.nl
nathaliephotography.nl
mplusfotografie.nl

De foto’s in deze brochure
zijn gemaakt door:

