Trouwen bij
Beleef Lauwersoog
Restaurant Het Booze Wijf is de plek voor een mooie bruiloft op de grens van Friesland en
Groningen zowel op het land in het restaurant als op het water op het MS Silverwind of één van
onze andere schepen.
Voor uw onvergetelijke dag bent u van harte welkom op Lauwersoog. Of u nu uw bruiloft groots
wilt vieren of het liever bescheiden houdt, wij weten er een unieke dag van te maken.
Door de combinatie van Restaurant Het Booze Wijf en de schepen van Lauwersoog Water Events
kunnen we u een unieke combinatie aanbieden. Denk aan een rondvaart met diner aan boord
voor de naaste familie, met daarna een groot feest in Het Booze Wijf. Wij brengen u graag na
deze indrukwekkende dag onder in een van onze chalets voor een romantische huwelijksnacht. Of
wilt u deze liever in alle rust doorbrengen op Schiermonnikoog, geen probleem, met een van onze
snelle rescue boten brengen wij u er graag heen.
Er zijn tal van mogelijkheden te bedenken en wij laten ons graag inspireren door jullie wensen.
Onze partij planner maakt er een dag van om nooit te vergeten en geheel in uw eigen stijl.
Hieronder volgen enkele suggesties voor een compleet feest of feestavond. Ook als u uw feest zelf
wilt samenstellen bent u bij ons aan het juiste adres. Het is onze ambitie om uw bruiloft ook
daadwerkelijk de mooiste dag van uw leven te laten zijn.
Bruiloftsarrangementen
De prijzen hieronder genoemd zijn inclusief bediening en geldig vanaf 75 personen tenzij anders
aangegeven. Voor kleinere gezelschappen maken wij graag een offerte geheel op maat.
Arrangement Brons
Duur:
Ongeveer 4 uur.
Prijs:
€ 35,95 per persoon

Bijvoorbeeld van 20.00 uur tot 0.00 uur.

Ontvangst met koffie of thee
Vrij drinken van Hollandsplateau (Bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd)
Nootjes en olijven op tafel
Twee rondgangen met koude hapjes (verschillende kaas en worst soorten)
Drie rondgangen met warme hapjes (Bitterballen en bittervariantjes)
Arrangement is inclusief verse bloemen op tafel en vuurkorven op het terras.
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Arrangement Zilver
Duur:
Ongeveer 7 uur.
Middagprijs:
€ 59,95 per persoon
Avondprijs:
€ 36,50 per persoon

Bijvoorbeeld van 17.00 uur tot 0.00 uur
(van 17.00 u tot 20.30 uur)
(van 20.30 u tot 0.00 uur)

Ontvangst van daggasten met een toost op het geluk van het bruidspaar met prosecco
Diner met Buffet Lauwersoog of Menu Lutjewad
Afsluitend met een ijsbruidstaart welke het bruidspaar aan kan snijden
Vrij drinken van Hollandsplateau (Bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd)
Ontvangst avondgasten met koffie of thee
Vrij drinken van Hollandsplateau (Bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd)
Nootjes, zoutjes en olijven op tafel
Twee rondgangen met koude hapjes (bijvoorbeeld canapé met carpaccio en bruchetta met zalm)
Drie rondgangen met warme hapjes (Bitterballen, bittervariantjes en petit crolines)
Aan het eind van de avond een afsluithap naar keuze
Arrangement is inclusief verse bloemen op tafel en vuurkorven op het terras.
Arrangement Goud
Duur:
Ongeveer 8 uur.
Middagprijs:
€ 69,95 per persoon
Avondprijs:
€ 44,50 per persoon

Bijvoorbeeld van 16.00 uur tot 0.00 uur
(van 16.00 u tot 20.30 uur)
(van 20.30 u tot 0.00 uur)

Ontvangst van daggasten met een toost op het geluk van het bruidspaar met prosecco
Bruidstaart wordt aangesneden door het bruidspaar, hierbij wordt twee maal koffie of thee
geserveerd.
Diner met Buffet Lauwersoog met Grand Dessert of Menu Lutjewad
Drankjes tijdens diner
Ontvangst avondgasten met welkomstcocktail
Vrij drinken van Hollandsplateau (Bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd)
Schalen met diverse luxe koude hapjes op tafel
Drie rondgangen met warme hapjes (Bitterballen, petit crolines, gamba’s in filodeeg, mini
kippetje)
Afsluiten met bijvoorbeeld een puntzak patat of koffie met een broodje
Arrangement is inclusief verse bloemen op tafel en vuurkorven.
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Arrangement Platina
Duur:
Ongeveer 9 uur.
Middagprijs:
€ 76,50 per persoon
Avondprijs:
€ 45,25 per persoon

Bijvoorbeeld van 15.00 uur tot 0.00 uur
(van 15.00 u tot 20.30 uur)
(van 20.30 u tot 0.00 uur)

Om 15.00 uur ontvangst aan boord van het MS Silverwind of MS Störtebeker voor een vijf uur
durende rondvaart over het Lauwersmeer en Waddenzee.
Twee maal koffie of thee met bruidstaart welke het bruidspaar aan kan snijden
Als aperitief staande op het bovendek een toost met prosecco op een mooie toekomst
Diner met Buffet Lauwersoog en Dessertbuffet Het Booze Wijf
Open bar tijdens de rondvaart waar onbeperkt gedronken kan worden van het Hollands plateau.
Om ongeveer 20.00 uur terugkomst in de museumhaven van Restaurant Het Booze Wijf waar om
20.30 uur de avondgasten worden verwelkomt.
Ontvangst gasten met koffie of thee en petit oranjekoek voorzien van twee ringen van marsepein
Vrij drinken van Hollandsplateau (Bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd)
Schalen met diverse luxe koude hapjes op tafel
Drie rondgangen met warme hapjes
(Bitterballen, bittervariantjes en petit crolines, gamba’s in filodeeg)
Aan het eind van de avond een warm broodje naar keuze
Arrangement is inclusief verse bloemen op tafel en vuurkorven op het terras.
Mogelijke uitbreidingen van arrangementen:
Buitenlands gedistilleerd tijdens uw feestavond
Verlengen van drankarrangement met een half uur
Extra koude hapjes tijdens uw feestavond
Extra luxe koude hapjes tijdens uw feestavond
Extra warme hapjes tijdens uw feestavond
Extra luxe warme hapjes tijdens uw feestavond
Hapjes buffet tijdens het feest
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Arrangement Diamant
Duur:
Ongeveer 8 uur.
Bijvoorbeeld van 16.00 uur tot 0.00 uur
Prijs:
€ 169,95 per persoon
Vier uw gehele bruiloftsfeest aan boord van het MS Silverwind.
Geen behoefte om in een zaal uw feest te geven, ga dan met één van onze schepen bijvoorbeeld
het wad op en geniet tijdens uw feest van mooie ver gezicht, spannende luchten en misschien wel
een schitterende ondergaande zon.
Bij mooi weer kunt u misschien nog foto’s maken op een zandplaat op het wad.
Uiteraard kan de door u gekozen band of DJ ook mee op het schip
Ontvang uw gasten aan boord met een goed glas champagne zodat zij samen met u kunnen
proosten op een goed huwelijk en mooie toekomst.
Vervolgens kunt u de bruidstaart aansnijden en genieten van het ambachtelijke vakwerk.
Na de taart met bijbehorende koffie en het aperitief kunt u aan tafel voor een heerlijk
viergangenmenu en aansluitend koffie met likeur en bonbon.
Nadat u voldaan bent en even bent bijgekomen kan het feest beginnen en zal de door u gekozen
Dj of band het schip laten bruisen zodat u heerlijk kunt dansen op het dek of in de salon.
Uiteraard is tijdens de gehele tocht de bar geopend en wordt u op uw wenken bedient van alle
door u gewenste dranken en zal er gedurende het feest voortdurend rond gegaan worden met
allerlei luxe koude en warme hapjes.
Aan het eind van het feest of wanneer u er genoeg van heeft wordt u als bruidspaar met een
snelle reddingsboot van boord gehaald en gebracht waar u naar toe wilt. Bijvoorbeeld een chalet
op Recreatiecentrum Lauwersoog waar u de nacht kunt doorbrengen en ’s ochtends bij het ontbijt
weer kunt genieten van het Lauwersmeer.
Tips om uw dag nog mooier te maken:
Huwelijksbootje:
€ 195,00
Stap als bruidspaar aan het eind van de avond in één van onze bootjes en verlaat het feest onder
begeleiding van feestelijk vuurwerk.
Overnachting aan het Lauwersmeer:
€ 125,00
Blijf na uw feest overnachten in een prachtig chalet met uitzicht over het Lauwersmeer en geniet
de volgende ochtend van een ontbijt in uw chalet of in Het Booze Wijf.
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Zelf uw feest samenstellen
Heeft u al helemaal in uw hoofd hoe uw dag er uit moet zien of wilt u zelf alles kiezen. Stel dan
hier uw eigen feest samen uit de diverse suggesties. Staat er iets niet tussen vraag er naar en waar
mogelijk regelen we dit voor u.
Ontvangst
Voor het ontvangst van uw gasten kunt u bij ons alle kanten op. U kunt beginnen met een
cocktail, toost met champagne of met bijvoorbeeld ambachtelijk gesorteerd gebak bij de koffie.
Hieronder vind u enkele suggesties.
Begin uw receptie, feest of bijeenkomst bijvoorbeeld met lekker ambachtelijk gebak van Bakkerij
van der Bijl. Ook mogelijk met uw initialen er op in marsepein.
Petit Oranjekoek
€ 1,80 per persoon
Oranjekoek
€ 2,20 per persoon
Petit Four
€ 2,50 per persoon
Gesorteerd gebak
€ 3,20 per persoon
Gesorteerde bavaroisepunten
€ 3,50 per persoon
Bruidstaart slagroom of marsepein
€ 5,50 per persoon
IJsbruidstaart
€ 7,00 per persoon
Heeft u bijzondere wensen voor uw gebak dan nodigen wij u uit om een afspraak te maken bij
Bakkerij van der Bijl zodat zij aan de hand van u wensen het perfecte gebakje kunnen maken.
Zeker voor een bruidstaart of ander bruidsgebak raden wij dit aan. De bakker kan u goed helpen
bij uw keuze en suggesties doen die bij uw smaak passen.
Bij dit gebak mag de koffie en thee natuurlijk niet ontbreken.
Onze fairtrade koffie van Sento en biologische thee van Bradley’s kost € 2,25 per kopje.
Combineert u koffie of thee met gebak dan betaald u voor het eerste kopje € 2,10 en voor het
tweede € 1,90
U kunt natuurlijk ook beginnen met een toost met een glas bubbels op een goed huwelijk.
Ook hierbij is natuurlijk van alles mogelijk wat dacht u bijvoorbeeld van een glas prosecco
gemengd met een likeur in de thema kleuren van uw bruiloft.
Prosecco
€ 3,50 per persoon
Prosecco met gekleurde likeur
€ 5,50 per persoon
Cava
€ 6,50 per persoon
Champagne
€ 9,50 per persoon
Kir
€ 5,00 per persoon
Kir Royale
€ 6,00 per persoon
Kir Imperial
€ 9,50 per persoon
Cocktails
vanaf € 7,00 per persoon
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Dinersuggesties
Voor een passende diner suggestie verwijs ik u naar onze buffetten en menu folder.
Een leuke afsluiting van uw diner is bijvoorbeeld een ijsbruidstaart of een Omelette sibérienne
welke u zelf kunt aansnijden voor uw gasten.
Feestavond
Bij uw feestavond mag de drank natuurlijk niet ontbreken. Deze kunt op verschillende manieren
regelen. Wij kunnen bijvoorbeeld alle dranken die tijdens de avond genuttigd worden noteren, dit
wil zeggen dat u alle drankjes los gefactureerd krijgt. Of de meest voorkomende optie is een
drankarrangement waarbij u en uw gasten de hele avond onbeperkt kunnen bestellen van een
van te voren bepaald assortiment.
Drankarrangementen
Arrangement Hollands 3 uur
€ 16,00 per persoon
Keuze uit bier van tap, huiswijn, frisdranken en binnenlands gedistilleerd.
Arrangement is in stapjes van een half uur te verlengen. Per half uur
€ 2,50 per persoon
Arrangement Internationaal 3 uur
Keuze uit bier van tap, speciaal bier, huiswijnen en La Linda wijnen,
frisdranken, gehele binnen- en buitenlandsgedistilleerd van de kaart.
Exclusief enkele soorten whisky en cognac.
Arrangement is in stapjes van een half uur te verlengen. Per half uur

€ 19,00 per persoon

€ 3,50 per persoon

Onze bar is gevuld met een uitgebreid arrangement aan dranken maar mocht er toch een drank
ontbreken welke u graag wilt dat wij serveren dan horen wij dit graag.
Bittergarnituur
Ook een bittergarnituur mag op de meeste feesten of recepties niet ontbreken. Ook hier voor
hebben we enkele suggesties voor de avond. En kunt u natuurlijk ook zelf een bitterarrangement
samenstellen uit de vele hapjes die voor u kunnen bereiden.
Paesensrede
4 hapjes per persoon
Riperkrite Tsiis uit natuurgebied De Deelen en De Ripen
Zeer oude Stellinger Kaas met zout kristallen
Prijswinnende droge worst van Slagerij Smit
Pittige Spaanse worst van Iberico varken

€ 3,00 per persoon

Ambachtelijke rundvleesbitterbal
Verschillende gefrituurde lekkernijen
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Zoutkamperlaag 4 hapjes per persoon
Canapé met dungesneden rundermuis en crème van rode ui
Gerookte zalm opgerold in deeg met limoen mayonaise en zeekraal
Crostini met geitenkaas, avocado en basilicum

€ 5,00 per persoon

Verschillende kaassoorten in een krokant jasje
Kalfsbitterbal en garnalencroquetjes
Warfumerlaag
5 hapjes per persoon
Toast van juttersbrood met mousse van makreel en monchou
Roggebrood met Hollandse haring en uitjes er bij
Boerderijkip in een wrap met mango, kerriemayonaise en ijsbergsla
Spiesje van biologische tuinkruidenkaas en gemarineerde olijven
Rosbief op toast ingesmeerd met knolselderijpuree
Verse vijg met geitenkaas en thijm-honing

€ 8,00 per persoon

Het Booze Wijf
€ 12,95 per schaal
Een schaal per tafel, vol met warme en koude hapjes voor 4 tot 6 personen
Blokjes oude kaas en droge worst met Groninger mosterd
Bakjes met borrelnootjes, olijven en nacho’s
Wrapjes met zalm en kipfilet
Ambachtelijk rundvlees bitterballen
Gemengde warme hapjes uit de frituur
Wierumerwad
Een schaal per tafel met 25 heerlijke warme hapjes
Ambachtelijk rundvlees bitterballen
Bladerdeeghapjes in verschillende smaken
Gefrituurde butterfly garnalen
Krokante kaassticks
Pittige mini-loempia
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Zelf samenstellen
Koud:
Blokjes kaas of worst, feestelijk opgemaakt.
Canapé met gerookte zalm of paling
Canapé met rosbief of carpaccio
Toast met ossenworst
Toast met makreel of tonijnmousse
Haring op roggebrood
Komkommer met geiten-brie en walnoot
Gevuld scharrelei
Asperge in beenham
Meloen met rauwe Dokkumer ham
Kerstomaat met garnaaltjes en dille
Soesje gevuld met ham – bieslookmousse
Verse vijg met geitenkaas en thijm-honing
Crostini met geitenkaas, avocado en basilicum
Wrap met kipfilet of gerookte zalm

prijzen zijn per hapje
€ 0,70
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,20
€ 1,80
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,20
€ 1,50
€ 1,80
€ 1,50
€ 1,80
€ 1,50
€ 1,80

Waddenoester uit de schelp
Mini Sandwich met rosbief, zalm, kaas of kip

€ 1,80
€ 2,50

Warm:
Rundvleesbitterbal
Mini snackjes
Van Dobben of Kwekkeboom bitterbal
Mini kroketjes assorti
Gefrituurd kaasplankje
Mini Loempiatjes normaal of pittig
Borrel kippenboutje
Black Tiger garnaal in filodeeg
Petits Crolines assorti
Korstdeeg bakje met ragout
Gegratineerde waddenoester

€ 0,70
€ 0,70
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 2,50

Is er een hapje wat u zelf heel lekker vind wat er niet tussen staat en u wilt dit hapje toch graag op
uw feest of receptie hebben? Meld het ons en wij regelen het.
Om uw feest af te sluiten kunt u er voor kiezen om uw gasten nog een kopje koffie of een broodje
aan te bieden. Hier onder volgen enkele suggesties maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk.
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Afsluiters
Puntzak patat met mayonaise
Wit kadetje kroket of frikandel
Saté met stokbrood en saus
Broodje warme beenham met mosterdsaus
Waddenbolletje met ham en kaas
Saucijzenbroodje
Halve sandwich zalm, rosbief, kip of kaas

€ 2,50
€ 2,20
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,95

Om uw feest helemaal uw feest te maken kunnen we het restaurant of het schip helemaal naar
uw wens en stijl versieren en aankleden. Ook thema feesten horen tot de mogelijkheden.
Aankleding
Witte ballonnen en slingers
Witte rozen op tafel
Rode loper bij binnenkomst
Vuurkorven op het terras
Fakkels langs het pad vanaf het parkeerterrein

Einde van het feest
U kunt er voorkiezen om aan het eind van de avond als laatste weg te gaan en persoonlijk
afscheid te nemen van uw gasten of vaart weg in een snelle reddingsboot en laat u onder
begeleiding van vuurwerk naar de jachthaven brengen waar uw auto met chauffeur u weer op
pikt. Op deze manier geeft u een mooi einde aan het feest en hoeft u niet iedereen wee een hand
te geven.
Nog mooier is het om u met de reddingsboot naar een chalet te laten brengen waar u met uitzicht
op het Lauwersmeer de nacht doorbrengt om als getrouwd stel samen te ontwaken.
Huwelijksbootje:
€ 195,00
Stap als bruidspaar aan het eind van de avond in één van onze bootjes en verlaat het feest onder
begeleiding van feestelijk vuurwerk.
Overnachting aan het Lauwersmeer:
€ 125,00
Blijf na uw feest overnachten in een prachtig chalet met uitzicht over het Lauwersmeer en geniet
de volgende ochtend van een ontbijt in uw chalet of in Het Booze Wijf.
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