TROUWEN '22
ceremonie
proosten
eten & drinken
feesten

010-5114976 • info@tmanneke.nl
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ALLES ONDER ÉÉN DAK

De veelzijdigheid van t Manneke zorgt ervoor dat je de hele dag bij
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ons kunt vieren. Van ceremonie, taart en toast tot receptie, diner
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voorkom je niet alleen onnodige reistijd, wij nemen zo ook de
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WAT WIJ BELOVEN

♥ Vast contactpersoon tijdens het sales proces
♥ Vast aanspreekpunt op de dag zelf
♥ Aankleding van de ruimtes met witte lopertjes en bloemen op
de tafels

♥ Mogelijkheid tot het versieren van jullie ruimtes
♥ Hebben jullie de gehele dag op onze locatie gepland? Dan
bieden we kosteloos een ruimte aan als privéruimte, om te
gebruiken voor spulletjes/opfrissen etc.

CONTACT

Benieuwd naar de mogelijkheden en een rondleiding op onze
boerderij? Neem dan contact op voor het plannen van een
afspraak. Tot snel!
Evenementenlocatie t Manneke
Leeweg 33 • 2651 CL Berkel & Rodenrijs
010-5114976 • info@tmanneke.nl

ONZE TUINEN
VOORTUIN

Opstelling
Ceremonie

Onze

royale

Capaciteit
200 max

voortuin

is

een

prachtige

beschutte plek voor jullie ceremonie. Maak
jullie opkomst via het openslaande tuinhek en
geef elkaar het ja-woord bij de vijver.

BINNENTUIN

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
35 max

Sit down dinner

40 max

BBQ

40 max

Receptie

40 max

Een prachtige intieme binnentuin naast de
boerderij. Hier geef je elkaar het ja-woord
onder de appelboom.
Trouwen bij t Manneke
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RUIMTES
DORSVLOER

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
200 max

Sit down dinner

120 max

Buffet

120 max

Feest

250 max

Faciliteiten
Geluidsinstallatie • presentatiescherm
(beweegbaar) Podium • microfoon
Aangrenzend terras

KORENBARG

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
45 max

Sit down dinner

50 max

Buffet

60 max

Feest

80 max

Faciliteiten
Geluidsinstallatie • microfoon
Gezellige serre • terras • eigen bar
Eigen ingang • eigen toiletgroep
Trouwen bij t Manneke
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RUIMTES
KOESTAL

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
50 max

Sit down dinner

55 max

Buffet

50 max

Feest

80 max

Faciliteiten
Geluidsinstallatie
Microfoon
Eigen bar

TERRAS

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
350 max

Sit down dinner

250 max

Buffet

250 max

Receptie

350 max

Faciliteiten
Flexibele overkapping
Geluidsinstallatie • buitenbar
Eigen ingang • eigen toiletgroep
Trouwen bij t Manneke
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RUIMTES
KIPPENSCHUUR

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
40 max

Sit down dinner

35 max

Buffet

30 max

Receptie

40 max

Faciliteiten
Geluidsinstallatie
Presentatiescherm
Aangrenzend terras

PINKENSCHUUR

Opstelling
Ceremonie

Capaciteit
40 max

Sit down dinner

35 max

Buffet

30 max

Receptie

40 max

Faciliteiten
Geluidsinstallatie
Presentatiescherm
Trouwen bij t Manneke
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CEREMONIE
JA, IK WIL!

DECORATIE

volmondig het ja-woord geven! Een ceremonie bij t Manneke is

een aantal extra decoraties aan, om jullie grote dag verder naar

altijd inclusief:

wens aan te kleden.

Wij zijn een officiële trouwlocatie. Bij ons kan je elkaar dus

♥ Trouwopstelling met standaard stoelen (afhankelijk per ruimte)
♥ Wit trouwbankje
♥ Wit sprekersgestoelte voor de ambtenaar
♥ Bloemstuk op de tekentafel
♥ Rode loper bij de hoofdingang (weersafhankelijk)
♥ Geluid & microfoon

Jullie zijn vrij om de ruimtes zelf te decoreren. Wij bieden zelf ook

Prieel

160,-

Witte loper, vanaf

100,-

White Wedding Chairs, per stuk

4,50

Stoelstrikken, per stuk (zelf te bevestigen)

1,50

Afhankelijk van de gekozen ruimte, hanteren we de volgende
kosten voor jullie ceremonie:
Voortuin

695,-

Binnentuin

550,-

Terras

550,-

Dorsvloer

495,-

Korenbarg

495,-

Koestal

395,-

Kippenschuur

295,-

Pinkenschuur

295,-

Trouwen bij t Manneke
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TAART & TOOST
OM TE PROOSTEN
Cocktail de Fruit, per glas*

zoet • mousserend • ook in 0.0% variant verkrijgbaar
Prosecco Vino Frizzante, per glas
milddroog • verfijnde bubbel
Cava Brut Reserva, per fles
fruitig • levendige smaak
Champagne Jean Diot, per fles
elegant • fruitige smaken

BRUIDSTAART
4,00

Wij werken samen met Patissier Winkelman en The Cake Story

7,25

jullie bruidstaart. Wanneer jullie een eigen bakker regelen,

56,85,-

voor onze bruidstaarten. Jullie zijn vrij om hen te benaderen voor
brengen we schotelgeld in rekening.
10,50

Bruidstaart The Cake Story

8,50

Bruidstaart Winkelman, vanaf

3,-

Schotelgeld, per persoon

*valt binnen ons Westpolder drankassortiment

ANDERE ZOETIGHEDEN
Etagère zoete lekkernijen (3 items p.p.)

6,75

chocolade muffin • bavarois • brownie • macaron • petit glacé
Petit four

4,-

met persoonlijke opdruk + 0,35
Mini tartelette

3,75

met persoonlijke opdruk + 0,75

Trouwen bij t Manneke
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DINER

3-GANGEN DINER

37,50

Je gasten hebben de keuze uit de onderstaande gerechten. Deze

keuzes ontvangen we graag uiterlijk één week voor aanvang van
het diner.

4-GANGEN DINER

41,50

Op tafel: Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Op tafel: Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade
Voorgerechten

Terrine van kalfssukade

Carpaccio van rund

eendenlever • rode biet • knolselderij • appelstroop

pijnpoompitten • oude kaas • truffelmayonaise
Duo van zalm

Zacht gegaarde tongschar

zalmtartaar met citroenmayo • krokante sushi met furikake

kreeft • spinazie • beurre blanc

Dungeschaafde rode bietjes (v)
zoetzure groenten • krulsla • Dijon mosterd

Gegrilde ossenhaas
zoete aardappelcrème • primeur groenten • laurierjus

Hoofdgerechten
Gegrilde diamanthaas

Dessert van de chef

bacon • primeur groenten• café de Paris

wisselend dessert van de dag

Op de huid gebakken snoekbaars
primeur groenten • champagne beurre blanc

Uitbreiding met extra gang
Runderconsommé
ravioli • pekelvlees • groene kruiden

Cannelloni (v)
5,-

gegrilde groenten • gepofte paprikacrème • empañada
Op tafel: Boerenfrites • mayonaise
Dessert
Dessert van de chef

Trouwen bij t Manneke
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MENU VAN DE CHEF

SHARED

28,50

We serveren een 3-gangen verrassingsmenu, samengesteld door
de chef. Dit is een vast menu, samengesteld met verse
seizoensproducten. Met allergieën en diëten houden we graag
rekening.

KINDERMENU

14,50

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar hanteren we een gereduceerd

tarief. Zij kunnen mee eten met de volwassenen, of hebben ze
liever een kindermenu? Dan verwennen wij ze graag met een
lekkere snackbox met patat, kipnuggets, appelmoes en een ijsje
toe.

48,50

PLANKENMENU
Voorgerechten

Gerookte kalfsmuis | huzarensalade • appelkappertjes
Iberico ham | paté en croûte • truffel • krielaardappeltjes
Gravad lax | zalmrilette • haringkaviaar • dille
Gerookte tonijn | rivierkreeftjes • sojaboontjes • wakamé
Couscous | limoen • geroosterde amandel (v)
Hoofdgerechten
Diamanthaas | bacon strips • bonne femme • laurierjus
Kippendij | babymaïs • aardappel mousseline • basilicum
Gepocheerde tongschar | krokante gamba • kerrie
Cannelloni | spinazie • feta • kaas • tomaat (v)
Boerenfrites | mayonaise (v)
Dessert
Pure chocolademousse | gezouten karamel • blauwe bessen
Vanille crème | meringue • vruchtenmarmelade
Appelkaneel dessert | Calvados • walnotenijs
Mousse van advocaat | boerenjongens • frambozen • roomijs
Macaron | bosvruchtenmuffin
Plankenmenu vanaf 20 personen

Trouwen bij t Manneke
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WALKING DINNER
Tijdens een Walking Dinner is er geen vaste tafelschikking omdat er niet aan tafel gegeten wordt. De verschillende gangen zijn gevuld met kleine
culinaire gerechtjes die gemakkelijk staand te eten zijn.
Ons Walking Dinner bestaat uit een rondgang van luxe hapjes. Een mix van heerlijke koude en warme gerechtjes, mooi opgemaakt op een bordje.
Het voordeel van deze informele manier van dineren is dat je gasten niet aangewezen zijn op een vaste zitplek. Alle tijd om bij te praten, rond te
lopen of tussendoor een dansje te wagen.

6-GANGEN WALKING DINNER
Runderpastrami

52,50

truffelbitterbal • mayonaise van eekhoorntjesbrood
Langzaam gegaarde scholfilet
doperwtjes • gepofte trostomaat • limoencrème
Cannelloni
spinazie • gevogelte ham • jus van Calvados
Snoekbaars
courgetini • tomatensalsa • Hollandaisesaus
Zacht gegaarde kalfslende
bacon • rode biet • grove mosterd • kalfsjus
Crème brûlée
Walking Dinner vanaf 20 personen

sinaasappel • Cointreau • vanille
Trouwen bij t Manneke
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BBQ
BBQ DE BONTE KOE
Rundersteak

39,50

BBQ T MANNEKE

35,50

Rundersteak

Kalfsentrecôte

Hamburger

Black Angus burger

Kippendijenspies met knoflook

Texas BBQ saucijs

Boneless Cajun procureur

Varkensfilet met mosterdmarinade

Texas BBQ saucijs

Gamba's

Zalmrug in wittewijn

Kabeljauwrug met prei

Garnalenbrochette

Garnituren & salades

Garnituren & salades

Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Boerenbrood • zeezoutboter • kruidenboter • tapenade

Gegrilde Provençaalse groenten

Gegrilde Provençaalse groenten

Boerenfrites

Boerenfrites

Aardappelsalade | grove mosterd • spekjes • ei

Aardappelsalade | grove mosterd • spekjes • ei

Coleslaw | frisse koolsalade (v)

Coleslaw | frisse koolsalade (v)

Tomaat | mozzarella • basilicum (v)

Tomaat | mozzarella • basilicum (v)

Rauwkost | feta • olijven (v)

Rauwkost | feta • olijven (v)

Komkommer | Spaanse peper • sjalot (v)

Komkommer | Spaanse peper • sjalot (v)

Satésaus • knoflooksaus • mayonaise • curry • cocktailsaus

Satésaus • knoflooksaus • mayonaise • curry • cocktailsaus

BBQ vanaf 20 personen
Trouwen bij t Manneke
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DESSERT
DESSERTBUFFET

Omelet Sibérienne | ijsdessert • meringue

15,50

Tiramisu
Slagroomsoesjes | chocolade • karamel
Crème brûlée
Pannacotta | mango
Chocolade dessert
Wafel | warme kersen
Vers fruit
Slagroom

CHEF'S CHOICE

7,50

Uitgeserveerd seizoensdessert van de chef

HOORNTJE SCHEPIJS
Met mooi weer vanuit onze ijscokar

5,-

inclusief 5 smaken ijs & slagroom

Buffet vanaf 20 personen
Trouwen bij t Manneke
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BITES
BORRELPLANKEN

Banketbakkerszoutjes • gemengde noten • olijven (5 pers.)

7,50

Borrelplank, prijs per plank (5 pers.)

BITES

Koud luxe arrangement, per persoon per ronde

12,50
Oude kaas • serranoham • gemarineerde olijven • gemengde noten

Iberico ham | olijventapenade

• aioli • dippers

Bouché Hollandse garnalen | cocktailsaus

Tapasplank, prijs per plank (5 pers.)

Gerookte zalm | kaviaar

17,50
Manchego kaas • mini Spaanse tortilla • gehaktballetjes in pittige

2,50

Paté en croûte | vijgenchutney

Gevuld eitje (v)

tomatensaus • chorizo • serranoham • aioli • tomatentapenade •
dippers

Warm luxe arrangement, per persoon per ronde

2,75

Yakatori saté
Krokante kippendijen
Bourgondische bitterbal XL
Gamba's | in filodeeg
Kaasfingers
Bittergarnituur, per persoon per ronde

1,35

Trouwen bij t Manneke
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FEEST
FEESTARRANGEMENT

Ontvangst met een welkomstdrankje (Cocktail de Fruit)

36,50

WELKOMSTDRANKJES
Cocktail de Fruit, per glas*

Borrelplankje met nootjes • zoutjes • olijven (per 5 pers.)*

zoet • mousserend • ook in 0.0% variant verkrijgbaar

Vier rondes bittergarnituur

Prosecco Vino Frizzante, per glas

Late night snack naar keuze

milddroog • verfijnde bubbel

Onbeperkt drank gedurende 4 uur (Westpolder assortiment)

Cava Brut Reserva, per fles

4,00
6,50
56,-

fruitig • levendige smaak
Wil je geen late night snack? Dan kan je er ook voor kiezen om je

Champagne Jean Diot, per fles

gasten te ontvangen met koffie/thee en gebak.

elegant • fruitige smaken

*Omdat het borrelplankje per 5 personen wordt berekend, kan de

*dit welkomstdrankje valt binnen ons Westpolder assortiment

85,-

totaalprijs afwijken van de prijs per persoon. Dit verschil is
minimaal.
Kinderen (4-12 jaar)

LATE NIGHT SNACKS

20,-

Puntzak boerenfrites | mayonaise (v)

3,95

Mini broodje hamburger

3,95

Hotdog | zuurkool

3,95

Trouwen bij t Manneke
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DRANKEN
WESTPOLDER
Warme dranken, vanaf

2,50

Frisdrank & sappen

ZUIDWESTPOLDER
Red Bull

5,25

2,50

Prosecco

7,25

Huiswijn | wit • rood • rosé

4,00

Affligem dubbel • triple • blond

6,00

Cocktail de fruit

4,00
Bacardi • Vodka • Gin • Malibu • Safari

4,50

Passoa • Pisang Ambon • Blueberry liquor

4,50

Amaretto • Baileys • Tia Maria • Grand Marnier

4,50

Limoncello • Sambuca • Drambuie • Cointreau

4,50

Tequila • Liquor 43 • Benedicte

4,50

Heineken tap

3,25

Palm • Wieckse Witte • Radler

3,75

Heineken 0.0% • Wieckse 0.0% • Radler 0.0%

3,75

Jenever • Vieux • Coebergh • Berenburg

3,50

Campari • Apfelkorn • Jägermeister

3,50

Advocaat

4,50

Balllentines • Jameson • The Famous Grouse

4,50

Port • Sherry • Martini

4,50

Joseph Guy • Calvados

7,00

WESTPOLDER AFKOOP
1,5 uur

12,00

ZUIDWESTPOLDER AFKOOP

2 uur

14,75

2,5 uur

17,50

3 uur

20,25

3,5 uur

23,00

3 uur

30,00

3,5 uur

33,50

4 uur

25,75

4,5 uur

28,50

4 uur

37,00

4,5 uur

40,50

5 uur

30,50

5,5 uur

32,50

5 uur

43,00

5,5 uur

45,50

6 uur

34,50

6,5 uur

36,50

6 uur

48,00

6,5 uur

50,50
Trouwen bij t Manneke
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LOCATIEHUUR
ZAALHUUR

GELUID & TECHNIEK

ruimtes zijn altijd inclusief gebruik van de aanwezige techniek

zorgen voor (achtergrond)muziek, of jullie sluiten een eigen

(geluid, presentatiescherm, microfoon), lopertjes over de tafels en

playlist

vaasjes met bloemen.

presentatiescherm, dan zetten we dit graag klaar. Hier zijn geen

Voor het gebruik van onze ruimtes rekenen wij zaalhuur. Onze

In al onze ruimtes is een geluidsinstallatie aanwezig. Wij kunnen
aan.

Als

jullie

gebruik

willen

maken

van

een

kosten aan verbonden.

Dorsvloer

Terras

Korenbarg

Koestal

Hele schuur

Halve schuur

Ochtend / middag

275,-

275,-

275,-

250,-

225,-

160,-

Ochtend & middag

485,-

475,-

475,-

425,-

350,-

250,-

Overdag & avond

675,-

650,-

650,-

600,-

475,-

300,-

Middag & avond

525,-

500,-

500,-

450,-

375,-

275,-

Avond

400,-

375,-

375,-

350,-

300,-

175,-

VERSIERING

THE WEDDING TEAM

graag een geschikte tijd voor deze voorbereidingen. Alle

groep van (lokale) ondernemers, die allemaal iets kunnen

versiering dient aan het einde van de avond uit de zaal te worden

betekenen voor jullie grote dag! Ben je op zoek naar een fotograaf,

meegenomen. Confetti is niet toegestaan.

bloemist,

Jullie zijn vrij om de ruimte te versieren. In overleg bespreken we

Wij zijn aangesloten bij The Wedding Team. Dit bestaat uit een

videograaf

of

bruidsjurk?

Kijk

eens

op

www.theweddingteam.nl voor inspiratie!
Trouwen bij t Manneke
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INFO
WIJZIGING AANTAL GASTEN

ROUTE
BEREIKBAARHEID

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van jullie dag, ontvangen wij het

Wij zijn gevestigd aan de rand van Berkel & Rodenrijs. Vlak aan de

- voor de factuur bepalende - aantal gasten. Als er op jullie grote

N471 tussen Pijnacker en Rotterdam. Voor een routebeschrijving

dag meer gasten zijn dan het opgegeven aantal, dan worden deze

verwijzen we je graag naar onze website.

kosten doorberekend op de eindfactuur.
Metrostation Westpolder ligt op zo'n 10 minuten loopafstand.

BETALING

Wij vragen een aanbetaling van 50% van het offertebedrag. Jullie
ontvangen hiervoor een aanbetalingsfactuur. Deze moet uiterlijk
een maand voor aanvang van de trouwdatum worden voldaan.

Vanaf hier neem je Metrolijn E Slinge. Deze rijdt tussen Rotterdam
en Den Haag.

PARKEREN

Wij beschikken over een ruim eigen (gratis) parkeerterrein.
Achteraf ontvang je een eindfactuur, voor het restbedrag.

Daarnaast zijn er 2 elektrische laadplekken beschikbaar.

Op alle reserveringen zijn onze Algemene Voorwaarden en
Algemene Privacy Voorwaarden van toepassing. Deze kunnen
jullie desgewenst aanvragen of vinden op onze website.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Leeweg 33
2651 CL Berkel & Rodenrijs
010-5114976
info@tmanneke.nl

Trouwen bij t Manneke
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