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• Feestelijk ontvangst met fl avoured  waters voor al jullie gasten
• Huwelijksceremonie in de tuin (bij slecht weer diverse scenario’s)
• Een proost met een glas bubbels
• De bruidstaart (smaak, stijl en kleur naar eigen wens)
• Receptie/borrel inclusief hapjes en onbeperkt drankjes (1,5 uur)

Streven naar stralen!
Groot feest zit in kleine details, in aandacht, in kleine 
persoonlijke grapjes, zinnetjes en knipoogjes van geliefden. 
Vier het leven! 
Feest zit ook in mooie bloemen, feestelijke bubbels, bruidstaart 
of wat dacht je van heel lang tafelen!
Of het nu gaat om een romantische dag met alles erop en 
eraan, veel toeters en bellen of die heerlijke lange middag 
High Tea-en met vriendinnen. Het gaat ons om de mate 
van stralen! Stralende mensen maken een stralende dag!

Wij hebben inmiddels veel feestjes voorbij zien komen. 
Wij bereiden ons voor en wij praten na. We evalueren en 
discussiëren tot het goed is! Wij houden niet van standaard 
en ook niet van kant & klaar. Elke o� erte is een persoonlijk 
draaiboek. Een verhaal dat later gaat leven. 
Een feest dat begon bij inspiratie!

Het is dé Museumcafé manier 
sinds we openden in 2010; 
zo stelden wij het ons voor 
en zo blijven wij het doen. 
Dat is ons Ja-Woord!
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De Late Night weddingdeal bestaat uit hetzelfde 
pakket en is beschikbaar vanaf 21.00 uur. 

Als de zon in de tuin is onder 
gegaan, het langzaam donker wordt, 

de lampjes rondom de ceremonie voor 
een intieme sfeer zorgen is het jullie 
moment om het JA-woord te geven! 

(Mocht er geen diner voor jullie dag 
gepland staan, is het mogelijk om 

voor jullie een diner voor de 
ceremonie te verzorgen, op 
basis van beschikbaarheid.)
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