
	

WELKOM 

Gefeliciteerd jullie gaan trouwen!  
Een mooie en spannende tijd breekt aan. 
Jullie zijn op zoek naar een droomlocatie waar alles klopt.  
 
Wij vullen graag samen met jullie deze dag in, zodat het een prachtige dag zal zijn.  
Zonder zorgen, maar mét sfeer, intimiteit en heerlijk eten. 

Elk moment van de huwelijksdag is te vieren in de Raedtskelder. 
Ideaal wanneer jullie vanuit het Stadhuis direct afdalen voor een lunch, diner of receptie. 
Wij kunnen arrangementen samenstellen voor de gehele dag maar net zo graag verzorgen wij een (klein) 
gedeelte van deze bijzondere dag.  

In dit document vinden jullie informatie over onze arrangementen.   
Dit is slechts een kleine selectie van wat wij als De Raedtskelder kunnen verzorgen. 
 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   
Dit document is slechts een opzetje, wij willen jullie graag laten zien wat wij in huis hebben. Op het 
moment dat wij een offerte voor jullie aanmaken ontvangt u uiteraard per arrangement de volledige 
informatie, prijzen, keuzes en voorwaarden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Raedtskelder 
Alexander Nouwen & Linda Westdijk 
 

Openingstijden kantoor 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur   
Mail: info@flesenmes.nl | Telefoonnummer: 078-6356358 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ceremonie 
De ceremonie laten plaatsvinden in De Raedtskelder zelf? Dan kan!  
Jullie dienen dit uiterlijk drie maanden van tevoren aan te geven bij de gemeente.  
In de offerte die wij voor jullie in elkaar zetten lichten wij jullie in over de mogelijkheden en de prijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

Lunch & Brunch 
Na de ceremonie afdalen naar De Raedtskelder om samen met de gasten te genieten van een uitgebreide 
lunch of brunch. De lunch kan op grote schalen en/of planken op tafel geserveerd worden.  
Maar we kunnen uiteraard ook een buffet verzorgen. Het is maar net wat jullie voor ogen hebben. Ook 
een luxe High Tea behoort tot de mogelijkheden. Samen met jullie stellen wij graag het complete plaatje 
samen.  
 
LUNCH A  
• Vers afgebakken, ambachtelijke broodjes en sandwiches (± 2,5 p.p.) belegd    
   met diverse vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur 
• Krentenbol en divers handfruit 
• Melk, karnemelk en vruchtensappen    
 

INCL. BTW 
   € 14.00 p.p. 

LUNCH B  
• Vers afgebakken, ambachtelijke broodjes en sandwiches (± 2,5 p.p.) belegd  
   met diverse vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur 
• Wrap gevuld met ham, Guacamole en salade 
• Mini chocoladebroodjes, koffiekoeken en divers handfruit 
• Melk, karnemelk en vruchtensappen 
 

INCL. BTW   
€ 16.00 p.p. 

LUNCH C  
Rustieke broodpunten met:  
Geroosterde groenten en Mozzerella, Pastrami met pickles en thousand islands dressing,  
Napoli salami met gedroogde tomaat en spinazie, Hummus met geitenkaas en gepofte paprika. 
 
Salade in een klein glas geserveerd:  
• Rode biet met kriel op basis van zuiveldressing met feta 
OF 
• Groene salade met gestoomde groenten en brandnetel kaas 
 
Wrap op schaal gepresenteerd:   
• Hummus en gepofte groenten met een vleugje chilli 
• Vitello tonato met rucola 
 
Desem broodjes belegd met: 
• Komijnenkaas en vadovan mayonaise 
• Brie en tomaat 
• Serranoham met tappenade 
• Kip met kruidenmayonaise en walnoot 
 
Dranken: 
• Jus ‘d Orange, appelsap, melk, karnemelk en karaffen water 
 

INCL. BTW 
€ 18.50 p.p. 
 
 
 



	

 
“ Net dat beetje extra…” 
Bent u op zoek naar net dat beetje extra tijdens voor de lunch/brunch.  
Dat kan! Dan is dit luxe brunch/lunch buffet iets voor jullie: 
 
Eieren, salades en diverse luxe vleeswaren: 
• Diverse eiergerechten: gekookte eieren en roerei met bacon of zalm 
• Assortiment van vleeswaren als: ham, fricandeau, salami en grove paté diverse kaassoorten 
• Gerookte en gemarineerde vissoorten zoals: gerookte zalm, gerookte forel en garnalensalade 
• Verse waldorfsalade met noten, gerookte kip en vers fruit 
• Royale, huisgemaakte rundvleessalade 
 
Verse broodjes, cakes en taarten: 
• Een royaal assortiment van versgebakken brood: croissants, petit pains, kaiser bollen,  
polderbroodjes,  vers gesneden sandwiches, beschuit en crackers 
• Etagères gevuld met chocoladebroodjes en rozijnbroodjes 
• Assortiment van taarten, muffins en cakes 
 
Yoghurt en vers fruit: 
• Diverse confituur en zoet beleg zoals pindakaas en hagelslag 
• Yoghurt met: cruesli, muesli en gemarineerd rood fruit 
• Fruitsalade van vers seizoensfruit  
 
Dranken: 
Koffiebuffet: (filter)koffie en thee, diverse vruchtensappen, karnemelk en halfvolle melk. 
 

INCL. BTW 
€ 18.50 p.p. 

RECEPTIE  
Het gedeelte tussen de lunch en het diner/feestavond in.  
Een mooi moment om te proosten en te genieten van een stuk bruidstaart.  
 
RECEPTIEARRANGEMENT A  

• Ontvangst met koffie/thee & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 2 warme hapjes uit assortiment A 

 
INCL. BTW   

1.5 uur € 17.00 p.p.  
2.5 uur € 20.00 p.p. 

RECEPTIEARRANGEMENT  B  
• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A 

 
          INCL. BTW   

1.5 uur € 19.00 p.p.  
2.5 uur € 22.00 p.p.  



	

 
RECEPTIEARRANGEMENT  C  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava of filterkoffie/thee & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A 
• 1 broodje mini hamburger of 1 pizza punt* 
*(de keuze geldt voor de gehele groep en vernemen wij graag 1 week van tevoren) 

           
INCL. BTW   

2 uur € 23.00 p.p. 
 
 

DINER   
Op een exclusieve locatie genieten van de heerlijkste gerechten? 
De Raedtskelder is een prachtige en intieme locatie die zich uitstekend leent voor diners. 
Een buffet, een driegangendiner, een walkingdinner of een sharing dinner? Er zijn genoeg mogelijkheden. 
   
Hieronder vinden jullie een greep uit de tal van mogelijkheden die wij bieden om het diner zo aangenaam 
mogelijk te maken. Wij attenderen jullie er graag op dat naast de onderstaande gerechten het diner 
geheel is aan te passen aan jullie wensen. Voor ieder soort diner hebben wij de volledige informatie 
beschikbaar. Deze aanvullende informatie ontvangen jullie bij de offerte en is tevens na te lezen op onze 
website: www.deraedtskelder.nl 
 
SOORT DINER:         PRIJZEN VANAF: 

INCL. BTW  
Driegangendiner          € 33.00   
Viergangendiner          € 38.00  
  
Keuze buffet          € 17,50 
Sharing dinner         € 35.00   
Walkingdinner         € 32.00  
 
Kindergerecht & waterijsje       €  8.00   
Kinderportie driegangendiner        € 18.00   
 
Bij alle diners serveren wij vóór de 1e gang brood met smeersels op tafel! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
FEESTAVOND 
De voetjes van de vloer? De Raedtskelder leent zich uitstekend voor een spetterend en sfeervol feest. 
Dans op beats van een DJ of swing op de muziek van een band. Meer op zoek naar een ingetogen feest? 
Er zijn legio mogelijkheden voor een geslaagde feestavond in De Raedtskelder.  
 
FEESTAVONDARRANGEMENT  A  

• Ontvangst met filterkoffie/thee & zoet  
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

                 INCL. BTW   
           4.5 uur     € 27.00 p.p.    
          5.0 uur     € 30.00 p.p.    
          5.5 uur     € 33.00 p.p.  

 
FEESTAVONDARRANGEMENT B  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 5 warme hapjes per persoon uit assortiment A 

          INCL. BTW  
4.5 uur € 29.00 p.p.  
5.0 uur € 32.00 p.p.  
5.5 uur € 34.00 p.p.  

 
FEESTAVONDARRANGEMENT C  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapje per persoon  

          INCL. BTW  
4.5 uur € 31.00 p.p.  
5.0 uur € 34.00 p.p.    
5.5 uur € 36.00 p.p. 
  

 
FEESTAVONDARRANGEMENT D  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapje per persoon  
• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

INCL. BTW  
4.5 uur € 33.00 p.p.  
5.0 uur € 36.00 p.p.  
5.5 uur € 38.00 p.p.  



	

 
 
FEESTAVONDARRANGEMENT ‘EXCELLENT’ 

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 
• 3 warme hapjes uit assortiment B en 1 koud hapje per persoon  
• Borrelplateaus (diverse vleeswaren en oude brokkelkaas) 
• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

 
INCL. BTW  

4.5 uur € 35.00 p.p.  
5.5 uur € 38.00 p.p.  
5.5 uur € 40.00 p.p. 

* HOLLANDSE BAR  
Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout (Martini), Jonge Jenever, 
Oude Jenever, Bessenjenever en Vieux.  
 
“Net dat beetje extra…” 
Bent u op zoek naar net dat beetje extra tijdens uw receptie of feestavond? 
Dat kan! Wij informeren u graag over de volgende opties: 
 

• Al onze arrangementen bestaan uit de ‘Hollandse bar’ 
*Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout (Martini), Jonge 
Jenever, Oude Jenever, Bessenjenever en Vieux.  
 
Maar het is ook zeker mogelijk om dit uit te breiden met ons Buitenlandse  
drank assortiment. Hiervoor berekenen wij een toeslag van € 3,50 p.p.  
(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap) 

INCL. BTW  
Toeslag € 3,50 p.p.  
 

• Gin-tonics & Cocktails  
Ontvang uw gasten met een kleine Gin-tonic of een kleine Cocktail. 
U heeft de keuze uit: Gin-tonic, Mojito, Piña Colada of Maj Tai  
(Deze keuze geldt voor het hele gezelschap) 

INCL. BTW  
Toeslag € 4,50 p.p. 

 
• Gin-tonic kar 

Vanaf 22:00 uur tot 0:00 uur genieten van heerlijke Gin-tonics. 
Een echte Gin-tonic kar bemand door een barman die drie soorten  
Gin-tonic met passende garnituren voor u en uw gasten schenkt.  
(Prijs op basis van 60 serves, daarna € 6,- per Gin-tonic)       
         INCL. BTW 
         € 400,- 



	

 

AVONDBUFFETTEN 
Uw feestavond kunt u uitbreiden met een hapjesbuffet.  
Naast de kleine hapjes uit het door u gekozen arrangement staat er een buffet voor u klaar met heerlijke 
mini gerechtjes waar u al feestend van kunt genieten. 
De buffetten zijn niet maaltijd vervangend. 
 
AVONDBUFFET KAAS  

• Een houten plank met diverse kazen als: 
o Jonge- en oude kaas 
o Witte schimmelkaas 
o Rode schimmelkaas 
o Blauwe schimmelkaas 
o Geitenkaas  

• Assortiment van vijgenbrood en toast 
• Appelstroop en compôte 

 
AVONDBUFFET OOSTERS  

• Gemarineerde kippendijen 
Oosters gemarineerde kippendijen met pindasaus geserveerd met gebakken uitjes en atjar 
• Atjar Tjampoer 
Oosterse koolsalade in zoetzuur 
• Gebakken uitjes en seroendeng (gezoete gebakken kokos) 
• Assortiment van brood en smeersels 

 
AVONDBUFFET TAPAS  

• Spaanse salada patatas el piñas  
Salade op basis van aardappel met verse ananas en diverse soorten fruit 
• Albondigas 
Spaanse gehaktballetjes in een goed gevulde tomatensaus 
• Pollo con ajo                                                                                     
Gekruide warme kippenpootjes met knoflook 
• Patatas bravas  
Pittig gekruide gebakken aardappelpartjes 
• Diverse kleine tapas gerechten zoals: 

o Calamares 
o Diverse olijven 
o Chorizo worstjes 
o Gemarineerde gamba’s 
o Gemarineerde ansjovis 

• Assortiment van brood en smeersels 
   
 
 
 
 
 
 
 



	

Bedankt 
Bedankt voor jullie interesse in onze locatie en arrangementen. 
Graag maken wij een afspraak om de locatie te laten zien en alle mogelijkheden te bespreken.  
Wij wensen jullie veel plezier en succes tijdens de voorbereidingen naar de bruiloft toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Raedtskelder 
Alexander Nouwen & Linda Westdijk 

 

Contact 
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen. 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
Wilt u een offerte ontvangen? Graag maken wij een offerte op maat voor u.  
 
Openingstijden kantoor 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur   
Mail: info@flesenmes.nl | Telefoonnummer: 078-6356358 
 
Bovengenoemde prijzen zijn geldig tot 31.08.2020 
       



	

  
 
 
 
 
 
 
 


