
Feest v�eren tussen de fru�tbomen
Hebben jullie binnenkort een feest op de agenda staan? Zoeken jullie een unieke feest

locatie die welgelegen ligt met een huiselijke sfeer? De 15.000 fruitbomen, de
landelijke locatie, de boeren sfeer & sfeervolle binnenruimtes maken de Fruittuin tot

een geliefde locatie voor jubileum feesten. 



Over ons 
Wij faciliteren c/q verzorgen één arrangement/feest per

dag. Op deze manier hebben jullie als bruidspaar &

gasten de gehele exclusiviteit van de ruimte(s) & terras. 

Wij hebben veel ervaring in het verzorgen van

jubileums. Van een lunch, barbecue, walking diner,

warm/koud buffet tot een boergondische borrel het is

allemaal mogelijk.

Eten & drinken wordt door de Fruittuin verzorgd. zelf

catering verzorgen of alleen ruimtes huren behoort niet

tot de mogelijkheden. 

Wij hanteren een all/in prijs, dus geen verassingen

achteraf. 

Maatwerk
Bij ons is elk feest maatwerk, in samenspraak werken we naar

jullie droomfeest toe. Waarbij een hoop mogelijkheden zijn. 



Een onvergetel��ke dag!
Op onze Fruittuin telen we al sinds 1998 fruit en sinds 2019 op volledige
biologische wijze. Op onze Fruittuin ervaar je de seizoenen met de groei
en bloei van de fruitbomen. De combinatie van boomgaard, landelijke
sfeer en locaties met veel buitenruimte maken de Fruittuin tot een
unieke & geliefde feest locatie. 

Door de verscheidenheid van de feest locaties is de Fruittuin zowel
geschikt voor grote als kleine gezelschappen. Ervaar de rust, knusheid en
authenticiteit van de boerderij & boomgaard. Terwijl jullie heerlijk met
jullie dierbaren zitten, vermaken de kinderen zich in de grote boomgaard
speeltuin! 

In het pluk-seizoen is het ook mogelijk om samen met elkaar op excursie
te gaan in de boomgaard. Ervaar hoe het is om zelf je fruit te plukken, zo
hebben jullie gasten ook een gezond aandenken aan jullie feest! 



Locat�es
Op de Fruittuin beschikken wij over verschillende ruimtes. Op onze website kan je uitvoerig alle

ruimtes bekijken. hieronder de vier punten waar rekening mee gehouden hoort te worden. 

Omdat onze mooie locatie in het
buitengebied ligt. Hebben wij te maken

met wat strengere geluidrestricties.
akoestische muziek is toegestaan.

versterkte muziek  helaas niet. Er is bij
ons dus geen plek voor grote bands of

dj's/discotheken.

De ruimte versieren naar eigen

smaak is toegestaan. Mochten

jullie dit willen dient dit extern

geregeld te worden. De

Fruittuin verzorgd zelf geen

decoraties.

Vers�er�ngen

Omdat onze mooie locatie in het

buitengebied ligt. Is het onze

taak om ook de rust te bewaren.

het avondfeest dient om 23.59

uur afgelopen te zijn. 

Wij werken altijd met een All/in prijs,
dus geen verassingen achteraf. Elk
bruidspaar heeft zijn eigen wensen.

daardoor werken wij altijd met
maatwerk. Wij hebben dus geen

standaard pakketten waaruit gekozen
kan worden. 

Muz�ek

All/�n concept Avondfeest



Eten & dr�nken

Welkom toast met:

Heerlijk gekoelde fruit cava of Fruittuin sap.

(bruid)staart zelf aanleveren is geen enkel

probleem. 

Een boeren lunch met producten uit eigen

boerderijwinkel & de streek. 

Een gezellige middag borrel met heerlijke hapjes.

Bourgondisch avond eten. Qua diner is van alles

mogelijk; shared diner, barbecue menu, walking

diner, festival menu en je eigen wensen meestal ook.

Gezellig avond feest met meerdere rondgangen van

verschillende hapjes of een heus hapjes buffet. 

Bij een mooi jubileums feest hoort natuurlijk lekker eten

en drinken. Wij als Fruittuin kunnen het volgende

verzorgen: 



Foto �mpress�e



Pr��zen

Dit is geheel afhankelijk van het aantal gasten en de

keuze van de dagindeling. "Als voorbeeld: het bereiden

van een diner voor 20-25 gasten is per persoon duurder

dan voor en groep van bijvoorbeeld 50-60 gasten". Zoals

eerder aangegeven werken we met maatwerk en geen

standaard pakketten. Daarnaast hebben wij geen

"restaurant functie" dus voor elk arrangement wordt een

keukenbrigade incl. kok samengesteld
 

daarnaast worden ook wij geconfronteerd door sterk stijgende prijzen. In een

persoonlijk gesprek kunnen we alle verschillende kosten posten doorspreken.



Voorbeeld avondfeest
Onderstaand een prijzen indicatie. 

19.30 uur ontvangst met koffie/thee & petit four (gesorteerd gebak heeft een

meerprijs)  - onbeperkt gebruik van het drankjes buffet - hartige knabbels op tafel -

van 20.30 tot 22.00 uur uitgebreid bourgondisch hapjes buffet  of meerdere

rondgangen met diverse hapjes - 23.00 uur afsluiten met koffie/thee & handgemaakt

chocolaatje - 23.30 uur einde. 

€ 35,00 - € 50,00 pp all/in. afhankelijk van de samenstelling van aantal gasten en de

wensen.

 

Zoals eerder aangegeven is bij ons elke partij maatwerk. Voor al jullie wensen wordt er een
team aan personeel & "keukenbrigade" ingezet. Hierdoor zijn onze prijzen ook maatwerk.
Een feest geven voor 25 tot 35 personen is in verhouding per persoon duurder, dan een
feest geven voor 80 tot 100 personen. 

 Prijswijziging / externe prijsverhogingen gezien de huidige tijd zijn onder voorbehoud. 

U�tleg bovenstaand voorbeeld:



Locat�e bez�cht�g�ng

hoe nu veder?
Enthousiast geworden over onze locatie & willen jullie meer

weten? Natuurlijk bieden wij de mogelijkheid om jullie

persoonlijk rond te leiden & de mogelijkheden uitgebreid uit de

"doeken" doen. 

 

Mochten jullie van ons aanbod voor een bezichtiging gebruik

willen maken? Mail ons een paar datums met bijbehorende

tijdstippen die jullie passen, dan is een afspraak zo gemaakt!

Daarnaast kan via de website onder kopje trouwen het

contactformulier ingevuld worden. Wij nemen dan contact op.



Contact
E M A � L

info@fruittuinverbeek.nl

W E B S � T E

www.fruittuinverbeek.nl

L O C A T � E

Vierhuizenweg 5A
8096 RP Oldebroek



Tot z�ens op Fru�ttu�n


