
Klein Oever 
Bruiloften

U de gasten, wij de sfeer



Klein Oever
‘All inclusive op één locatie’  

In het prachtige Reestdal vind je Klein Oever, 

de feestlocatie bij uitstek!

Met veel plezier en aandacht verzorgen wij het feest van je 

leven, jullie trouwdag. Van huwelijksceremonie tot en met 

het spetterende avondfeest, we regelen deze speciale dag tot 

in de puntjes. Dankzij de vele mogelijkheden en uitstekende 

catering kunnen alle festiviteiten de gehele dag op Klein Oever 

plaatsvinden. 

Graag kijken we samen met jullie naar de invulling 

van jullie bruiloft.



Feest!
 Tot in de late uurtjes… 

Een prachtige zaal vormt het decor voor jullie feest. 

De avondgasten kunnen worden ontvangen met koffie, 

thee, Deens gebak met slagroomsoesjes of een feestelijke 

welkomstcocktail. De muziek gaat aan, het licht wordt 

gedempt en de voetjes gaan van de vloer.

Gedurende het feest komen wij maar liefst acht keer langs 

met hapjes. Vier keer met een warme versnapering en vier keer 

met een koud hapje, vers en huisgemaakt. Uw gasten hebben 

volop keuze uit ons ruime assortiment. Dit arrangement kunnen 

we natuurlijk aan jullie wensen aanpassen. Wat te denken van 

een smakelijk broodje warme beenham met honingmosterdsaus 

of bijvoorbeeld een puntzak frites? Wij adviseren u graag    
         over een band of DJ

Een andere mogelijkheid is om de gasten 

te verwennen met diverse kleine, luxe gerechtjes. 

Wij serveren jullie gasten een prachtige 

gambaspies in chilisaus, een stukje zalm met 

dillesaus, ossenhaaspuntjes met gorgonzolasaus, 

varkenshaasmedaillon in champignonroomsaus en 

een lamsrack in honingtijmsaus. Daarnaast komen wij 

tweemaal rond met een assortiment koude hapjes.

De avond wordt na maar liefst vier en half uur 

afgesloten met koffie en een bonbon, aangeboden 

door Klein Oever.



Het JAwoord
 Trouwlocatie 

Trouwen op locatie, zelfs dát kan op Klein Oever.

Op Klein Oever is het mogelijk om zowel binnen als buiten 

elkaar het jawoord te geven. Idyllisch aan de rand van het 

water onder de pergola met druivenranken of romantisch 

binnen op het podium onder de grote kroonluchter. Het 

wordt hoe dan ook een moment om nooit te vergeten…

Zowel buiten als binnen zijn er op Klein Oever diverse 

mooie plekjes om unieke foto’s te maken.



Drie zalen
 Warm en sfeervol 

Tijdens jullie feest maken we gebruik van de verschillende 

zalen, passend bij de grootte van het gezelschap. Alle zalen 

zijn authentiek, robuust en bijzonder sfeervol. Fijn is dat jullie 

op Klein Oever kunnen blijven om hier samen met de gasten 

van één van onze huisgemaakte buffetten te genieten. Bij mooi 

weer eet je lekker buiten op het terras. Ondertussen kunnen de 

kinderen gebruik maken van tal van speelmogelijkheden. Denk 

hierbij aan de schommels, klimtoestellen, de trampoline, het 

springkussen en sportvelden voorzien van voetbaldoeltjes. 

Vervolgens nemen we jullie mee naar de zaal waar het 

avondfeest gevierd wordt. Na de felicitaties barst het 

spetterende feest los op de dansvloer!



Heerlijk dineren
 Vecht- en Reestdalbuffet 

Samen met jullie gasten genieten van een heerlijk 

barbecuebuffet. Het vlees voor op de barbecue bestaat uit 

producten uit het Vecht- en Reestdal. Er is volop keuze uit 

streekproducten die onze kok voor jullie bereidt. Het buffet 

bestaat uit diverse vleesgerechten en zalm. Hierbij presenteren 

we zes prachtige huisgemaakte salades. De frites, wedges, 

stokbrood met kruidenboter en de diverse sausjes maken dit 

buffet compleet.

Willen jullie de gasten extra verrassen, dan is dit buffet uit te 

breiden met lekkere katenhaasjes, een verse fruitsalade. Om het 

helemaal compleet te maken, een heerlijke beenham of zelfs 

een compleet scharrelspeenvarken.Vegetarisch of speciaal dieet? 
        Laat het ons weten!



Heerlijk dineren
 Koud en warm buffet 

Een smaakvol assortiment van vele warme en koude 

gerechten en een prachtige presentatie maken dit buffet 

zeer compleet. Na een heerlijke soep kunnen jullie een 

keuze maken uit diverse huisgemaakte salades, een zeer 

uitgebreide visspiegel en een vleeswaren-tapasplank, 

kleine luxe hapjes en een exotische fruitspiegel. 

Daarnaast presenteren we een keur aan heerlijke 

vleesgerechten en een aardappelgratin. Dit alles gaat 

gepaard met diverse sausjes, stokbrood met 

kruidenboter en frites.



Dessert Speciale wensen
 Lekker nagenieten! 

Na het diner wordt het genieten van een onvergetelijk 

dessert. Wordt het een uitgebreid dessertbuffet? Hierbij 

worden verschillende heerlijkheden gepresenteerd, 

waaronder diverse soorten ijs, vers fruit, slagroom, 

chocolademousse, bavarois, een soesjestoren en natuurlijk 

een grote hoeveelheid toppings om zelf te garneren.

Of kiezen jullie voor een prachtig opgemaakt bord ijs 

met vers fruit en slagroom? Zelfs een spectaculaire  

ijsbruidstaart behoort tot de mogelijkheden. 

De nagerechten vormen een geweldige afsluiting 

van uw diner!

Wij denken graag met jullie mee!

Om onze sfeervolle locatie en zalen te bezichtigen 

nodigen we jullie graag uit op Klein Oever. Bekijk de vele 

mogelijkheden en verheug u alvast. In nauw overleg zorgen 

wij ervoor dat uw huwelijksdag een onvergetelijke dag wordt!
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