Trouwen Bij Innesto
Eén ding is zeker: INNESTO is de plek waar prachtige herinneringen ontstaan.
We willen ervoor zorgen dat je jaren later nog terugdenkt aan jouw persoonlijke
gelegenheid en zegt: “Wat was dat een goed feestje”.
In de oude hoeve vindt men nu een mooie combinatie van oude boerderij-stijl
elementen met strakke, moderne accenten. Gecombineerd met een vleugje Italiaanse
flair, biedt INNESTO de ingrediënten voor een bijzondere avond uit. Of het nu een
etentje, ontvangst, buffet of compleet verzorgend huwelijksfeest betreft INNESTO staat
voor een bijzondere kwaliteit.
Sfeervolle ruimtes voor de ceremonie, borrel, diner en het feest.
Een huwelijksfeest is ieder aanstaande bruidspaar een bijzondere aangelegenheid. Er
moet ontzettend veel geregeld en gepland worden. Bij INNESTO weten we daar alles
van, daarom is het ontzettend belangrijk om de zorgen van een perfect verzorgd
huwelijksfeest tot onze verantwoordelijkheid te maken. Naast het bespreken van het
dagprogramma, adviseren wij bruidsparen in hun planning. Het moet een dag zijn
waarop alles klopt en waarop jullie écht kunnen genieten van elkaar en jullie gasten.
De mooiste dag van je leven verdient dan ook de mooiste locatie.
Naast het gegeven dat wij een Italiaans georiënteerd restaurant zijn, kunnen wij naast
de Italiaanse keuken U ook uitstekend bedienen met de klassieke Franse keuken. Onze
keukenbrigade heeft ervaringen opgedaan met diverse kookstijlen, van klassiek tot
modern.. Neemt niet weg dat de Italiaanse keuken ons erg aan het hart ligt.. Bella Italia..
Met gastvrije groet,

Danny Driessen & René Verstappen

Ceremonie
U kunt uw huwelijksceremonie in de trouwzaal, de wijbodega of in de binnentuin van
innesto laten plaatsvinden.
Maandag t/m donderdag
Vrijdag t/m Zondag

2020/2021
2020/2021

€ 275,€ 325,-

Ontvangst met koffie/thee en waterbuffet aqua panna en st. pelligrino inbegrepen.
Onze zalen beschikken over div. maximaal aantal zitplaatsen:
•
•
•
•

Trouwzaal
Wijnbodega
Binnentuin (achterzijde)
Ceremonietuin (voorzijde)

70 zitplaatsen
25 zitplaatsen
60 zitplaatsen
50 zitplaatsen

50 sta- plaatsen
00 sta- plaatsen
50 sta- plaatsen
00 sta- plaatsen

Zorgeloos genieten! Bij de planning van een bruiloft komt zoveel kijken. De kleding, de
uitnodigingen en de tafelschikking bijvoorbeeld. Je hebt het al ‘druk’ genoeg! Hoe fijn is
het dan als de locatie al veel zaken voor je uit handen kan nemen?

Toost & Bruidstaart
U heeft diverse mogelijkheden met betrekking tot toost en bruidstaart. Wij bieden een
all-in varriant, waarin wij een combinatie van Prosecco en bruidtaart zullen leveren.
Wij hebben een samenwerkingsverband met Peggy v.d. Ven, weddingcake designer
‘Taarten Droom’. Haar passie en liefde voor dit vak zet ze om in de meest smaakvolle,
creatieve en bijzondere Bruidstaarten. Door bruidsparen word ze dan ook beoordeeld
met een 9.9 .

ARRANGEMENTEN INCL. BRUIDSTAART
•

Koffie/thee

€ 12,50 p.p.

•

Ontvangstcocktail

€ 12,50 p.p.

•

Prosecco met bruidstaart

€ 14,50 p.p.

•

Champagne met bruidstaart

€ 21,50 p.p.

ARRANGEMENTEN EXCL. BRUIDSTAART
•

Taartservies indien jullie zelf taart regelen

€ 2,25 p.p.

•

Koffie/thee

€ 2,20 p.k.

•

Prosecco

€ 6,00 p.g.

•

Champagne

€ 10,00 p.g.

De juiste sfeer wordt natuurlijk niet alleen door de locatie gecreëerd. Het gaat wat ons
betreft hand in hand met de gastvrijheid van ons team. Onze mensen zijn namelijk de
belangrijke kracht in ons bedrijf. We zijn weliswaar een restaurant en
evenementenlocatie, maar onze dienstverlening gaat verder dan alleen de deuren
openen. We willen onze gasten helpen een succes te maken van hun bijzondere dag.
We willen een samenzijn bijzonder maken en onze mensen maken hierin het verschil.

Huwelijksdiner
Naast het gegeven dat wij een Italiaans georiënteerd restaurant zijn, kunnen wij naast
de Italiaanse keuken U ook uitstekend bedienen met de klassieke Franse keuken.
Onze keukenbrigade heeft ervaringen opgedaan met diverse kookstijlen, van klassiek
tot modern.. Neemt niet weg dat de Italiaanse keuken ons erg aan het hart ligt..
De mooiste producten zijn besteld en de messen zijn geslepen. Het keukenteam van
INNESTO staat klaar om voor jouw bijzondere gelegenheid en gasten de lekkerste
gerechten te bereiden. Onder leiding van onze chef-kok René Verstappen kookt ons
team gerechten die volledig zijn afgestemd op jouw wensen, het gezelschap en het
seizoen. Waarom?
Omdat wij goed en lekker eten erg belangrijk vinden.
Afhankelijk de grote van het gezelschap zal uw diner plaatsvinden op de opkamer of
begane grond van het restaurant.
Diner mogelijkheden
•

Tutti Mangiare 18- gerechtjes verdeeld over 3- gangen
€ 35 p.p.
Onze chef, zal een heerlijke proeverij samenstellen van kleine Italiaanse
gerechtjes. U en uw gasten krijg 6 verschillende gerechtjes per gang.
laat onze keuken brigade u in de watten leggen, tutti Mangiare is waar Italiaanse
keuken voor staat samen gezellig tafelen

•

3 gangen diner

€ 38 p.p.

Op uw wens zal onze chef een 3- gangen diner samenstellen. Zodat u en uw
gasten verwend worden met uw smaak en stijl.
•

4 gangen diner

€ 42 p.p.

Op uw wens zal onze chef een 4- gangen diner samenstellen. Zodat u en uw
gasten verwend worden met uw smaak en stijl.

Goed eten en drinken heeft namelijk een positief effect op de sfeer van de persoonlijke
gelegenheid. Eetmomenten zijn dé momenten waarop de gasten samenkomen en
gesprekken aangaan.

Feestavond
Vanzelfsprekend moet de feestavond, de kers op de taart zijn. De dag word feestelijk
afgesloten met een spetterend feest in onze feesthoeve.
De feestavond start om 20.30uur t/m 01.30uur (maximaal tot 02.00uur).
Hieronder de diverse mogelijkheden voor de feestavond invulling.

Feestavond arrangement
Hollands drankenservies voor 5.5 uur.
Prosecco Toren
(bier, frisdranken, huiswijnen, hugo & aperol)
▪

INNESTO zoutjes (amandelen, olijven en broodstegels)

Fingerfoods
▪

Bruschetta diverso | geroosterd brood | tomaat | tonijn | parmaham

▪

Piadino Carpaccio | Italiaans wrap brood | carpaccio | toscaansemayo | rucola

▪

Piadino Salmone | Italiaans wrap brood | Gerookte zalm | basilicummayo

Bittergarnituur
3 (warme gefrituurde snackjes) p.p.
Afsluiter
Als afsluiter serveren wij ‘Puntzak frietjes of Pizza all Forno’.
Totaalprijs bij afkoop p.p.
Totaalprijs bij afkoop p.p. Peroni van de tap
Totaalprijs bij afkoop p.p. Internationaal

€ 40 p.p.
€ 44 p.p.
€ 45 p.p.

Feestavond arrangement Italian Chique
Hollands drankenservies voor 5.5 uur.
Prosecco Toren
(bier, frisdranken, huiswijnen, hugo & aperol)
▪

INNESTO zoutjes (amandelen, olijven en broodstegels)

▪

Italiaanse vleeswaren

Fingerfoods
▪

Bruschetta diverso | geroosterd brood | tomaat | tonijn | parmaham

▪

Carpaccio di manzo | Runderhaas | truffelmayonaise | Parmezaan | rucola

▪

Tagliatelle ai funghi | Tagliatelle | champignons | pancetta | Parmezaan | rucola

Bittergarnituur
3 (warme gefrituurde snackjes) p.p.
Afsluiter
Als afsluiter serveren wij ‘Pizza all Forno’.
Totaalprijs bij afkoop p.p.
Totaalprijs bij afkoop p.p. Peroni van de tap
Totaalprijs bij afkoop p.p. Internationaal

€ 45 p.p.
€ 48 p.p.
€ 49 p.p.

INNESTO als locatie voor jouw persoonlijke gelegenheid of ben je benieuwd naar de
mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
T 0493 692406 E INFO@INNESTO.NL

Onze Beste ervaringen!
Overnachting: Huys van Heusden | 0493-565464 | www.huysvanheusden.nl
DJ: VGL PRO | 0492 545183 | www.vglpro.nl
Fotografie: Charlotte v.d. Voorst | 0645155262 | www.charlottefotografie.nl
Bruidstaart: TaartenDroom | 0492-559665 | www.taartendroom.nl

la vita è bella

