Uw mooiste dag,
bij Restaurant, Hotel & Spa
Savarin

Trouwen bij Savarin

Trouwen bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin, te Rijswijk
Bij een belangrijke dag hoort een unieke locatie van historische waarde. De grandeur en rijke
geschiedenis maken ons de meest romantische en onvergetelijke locatie voor jullie huwelijk.
De dag dat jullie elkaar trouw beloven ten overstaan van familie en vrienden kan in stijl gevierd
worden bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin. Ons team zorgt dat deze dag tot in de puntjes wordt
verzorgd, zodat jullie samen kunnen genieten van de mooiste dag van jullie leven!
Uiteraard kunnen jullie de huwelijksnacht doorbrengen in één van onze romantische bruidssuites.
Tevens bieden wij uw gasten de mogelijkheid te overnachten in een van onze luxe kamers.
Wij nodigen jullie graag uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. Aarzel niet contact met
ons op te nemen via 070-3076074 of banquet@savarin.nl.
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De Ceremonie
Officiële trouwlocatie

De Gemeente Rijswijk heeft Restaurant, Hotel & Spa aangewezen als officiële trouwlocatie van de
Gemeente Rijswijk. Dit houdt in dat jullie elkaar het "ja-woord" kunt geven in één van onze prachtige
Salons of op het terras van het restaurant.
Plaats voor de gewenste huwelijksdatum een reservering bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin en leg
vervolgens bij de Gemeente Rijswijk vast dat jullie de huwelijksvoltrekking bij Savarin willen laten
plaatsvinden. De buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand kunnen jullie zelf reserveren.
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De receptie/felicitatie
Na de ceremonie is er gelegenheid felicitaties in ontvangst te nemen, te proosten en
eventueel de bruidstaart aan te snijden.
Onderstaande arrangementen zijn gebaseerd op recepties van 1,5 uur en geldig vanaf 15
personen. Uiteraard kunnen deze arrangementen aangepast worden aan jullie specifieke wensen.

Drankenarrangement ‘Hollands’ à 14,50 per persoon

 Onbeperkt receptiedranken volgens Hollands assortiment, bestaande uit: witte en rode wijn,
port, sherry, vermout, jenever, tapbier, diverse sappen, diverse frisdranken, koffie en thee.
(extra uur à € 9,50 p.p., extra half uur à € 5,00 p.p.)

Drankenarrangement ‘Buitenlands’ à 17,50 per persoon

 Onbeperkt receptiedranken volgens Hollands assortiment aangevuld met buitenlands
assortiment, bestaande uit: witte en rode wijn, port, sherry, vermout, jenever, tapbier,
armagnac, cognac, whisky, wodka, tequila, rum, grappa, bitters, gin, calvados, diverse
sappen, diverse frisdranken, koffie en thee.
(extra uur à € 11,50 p.p., extra half uur à € 6,00 p.p.)

Receptiearrangement Savarin à 20,50 per persoon

 Onbeperkt receptiedranken volgens Hollands assortiment
 Zoute koek & nootjes op de tafels
 Borrelgarnituren warm & koud (3 hapjes p.p.)
(extra uur à € 9,50 p.p., extra half uur à € 5,00 p.p.)

Receptiearrangement Deluxe à 29,50 per persoon






Ontvangst met een sprankelend glas bubbels
Eén petitfour per persoon
Onbeperkt receptiedranken volgens Hollands assortiment
Zoute koek & nootjes op de tafels
3 luxe amuses per persoon
(extra uur à € 9,50 p.p., extra half uur à € 5,00 p.p.)
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Bits & Bites
Indien jullie de receptie- of feestarrangementen wensen uit te breiden met verschillende
hapjes, dan kunnen jullie kiezen uit de onderstaande garnituren, uiteraard zijn deze aan
te passen aan uw wensen.

Gemengd bittergarnituur

à 7,50 per persoon
(6 stuks) bestaande uit bijvoorbeeld: bitterballen vlammetjes,
garnalenstaarten, miniloempia’s, snijworsten, blokjes Hollandse
jonge- en oude kaas.

Tafelgarnituur ‘Nuts’

à 2,50 per persoon, bestaande uit: diverse gesorteerde zoute koekjes,
kaasvlinders en een huisgebrande mix van diverse noten.

Tafelgarnituur ‘Healthy’

à 2,50 per persoon, bestaande uit: komkommer, wortel, radijs,
bleekselderij, witlof, etcetera met diverse dipsauzen.

Garnituur ‘L’Entrée’

à 9,50 per persoon, bestaande uit: Franse hapjes zoals charcuterie,
Pâte feuilletée en stokbrood met rillettes & oignons à la Grecqu

Garnituur ‘Chef’s choice’

à 2,50 per stuk
Warme en koude hapjes, keuze van de chef; vis, vlees en
vegetarisch.

Garnituur ‘Deluxe’

à 3,50 per stuk
 Canapé van briose, met USA runder tataar met truffel mayo.
 Canapé van briose met rauwe franse ham.
 Canapé van briose met gerookte zalm filet, creme van
Mierikswortel.
 Canapé van briose met gerookte paling met een salade van rode
biet.
 Canapé van briose met geiten kaas walnoot en honing.
 Canapé van briose met hummus, puntpaprika en tagiatelle olijf.
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Bruidstaart & Bubbels
Tijdens het voorbereiden van het huwelijk is het uitzoeken van de juiste bruidstaart
waarschijnlijk één van de moeilijkste keuzes die je moet maken. Naast dat de taart er
goed uit moet zien, dient hij natuurlijk ook heerlijk te smaken. Savarin kan de bruidstaart
geheel naar jullie wensen verzorgen.

Aansnijden bruidstaart

Volgens traditie wordt de bruidstaart aangesneden na afloop van de huwelijksvoltrekking.
Voorafgaand aan het aansnijden kunnen de wederzijdse ouders een toost uitbrengen op het
bruidspaar. Savarin verzorgt graag een bruidstaart op maat vanaf € 7,50 per persoon. Het is ook
mogelijk de bruidstaart zelf te verzorgen. Voor het aansnijden en uitserveren van de bruidstaart
bereken wij € 2,50 per persoon.

Bubbels

Champagne maakt dit moment natuurlijk extra feestelijk.
De bruisende bubbels van champagne staan synoniem voor romantiek en feestelijkheid.
Champagne Nicolas Feuillatte
Champagne Nicolas Feuillatte
Cava Dom Potier
Cava Dom Potier

9,95 per glas
79,50
8,50 per glas
49,50
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Culinair
In overleg met onze chef-kok bepalen jullie de stijl van het trouwdiner. Wordt het een
gastronomisch 5-gangendiner, een buffet, een barbecue of liever een walking dinner?
Wij adviseren jullie graag en houden van eigen creatieve inbreng!

Diner

Verrassingsmenu
Laat uzelf verrassen door onze chef-kok! Het menu is een culinaire
verrassing waar uw smaakpapillen heerlijk verwend worden. Uit de
gerechten spreekt onze liefde voor de Franse keuken met internationale
invloeden. Wij serveren een 3-gangen menu voor € 47,00 en een
4-gangen menu voor € 57,00 per persoon.

Vast menu

Wenst u graag uw menu van te voren weten, dan kunnen we een van te
voren vastgesteld menu serveren vanaf € 39,50 per persoon.

Buffetten

Vanaf 37,50 per persoon
Om de sfeer iets informeler te maken en de gasten wellicht van plaats te
laten wisselen, kunnen jullie kiezen voor een dinerbuffet. Wij hanteren geen
standaard buffetten, maar stellen graag op basis van uw wensen een
buffet voor u samen met diverse warme en koude gerechten.

Walking dinner

Vanaf 37,50 per persoon

Terwijl jullie bijpraten en borrelen met jullie gasten, komen wij vijf keer
langs met een lekker gerecht dat verrassend gepresenteerd wordt.
Uitbreiden met een extra gerecht is mogelijk vanaf € 7,50 per persoon.

Barbecue

Vanaf 39,50 per persoon

In de zomermaanden steken wij graag voor jullie de barbecue aan. Wij
serveren diverse vis- en vleesgerechten van de grill, koude gerechten,
salades en broodsoorten. In overleg met onze chef-kok bepalen wij de
invulling van de barbecue.
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Bite size buffetten
Een Bite size buffet is een buffet met kleine hapjes welke zijn bedoeld als aanvulling op
jullie borrel, receptie of feestavond. Het is echter niet maaltijd vervangend. Deze
buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen. Onderstaand treft u een aantal suggesties,
uiteraard kunnen wij deze aanpassen aan uw wensen.

Bite size ‘French’

Franse kaas en pâté, 9,00 p.p. bestaande uit:
Verschillende soorten Franse kazen met noten, druiven, vijgenbrood en
notenbrood, diverse soorten paté zoals paté en croûte, paté de
campagne en ballotine.

Bite size ‘Fish’

à 12,00 p.p. bestaande uit:
Verschillende soorten gerookte vis met Hollandse garnalen en diverse
sauzen.

Bite size ‘Italiaans’

à 12,00 p.p. bestaande uit:
Carpaccio van ossenhaas met pesto, pastasalade met gerookte kip,
komkommersalade met yoghurt en mint, verschillende soorten droge
worst, tortellini, lasagne en mediterraans brood.

Bite size ‘Live Cooking’

Live Cooking – Fun Cooking station, vanaf 15,00 p.p.
Tijdens de feestavond zal in de feestruimte op ons ‘Fun Cooking
Station’ door één van onze koks live gekookt worden. Deze kok zal
gedurende de avond een vegetarisch-, vis- en vleesgerecht koken.
Onze chef-kok stelt de gerechten samen op basis van jullie persoonlijke
wensen.

Restaurant, Hotel & Spa Savarin
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging.

Fingerfood
Naast onze Bite size buffetten kunt u ook kiezen voor diverse fingerfood arrangementen.
Dit zijn 4 à 5 hapjes per persoon die gemakkelijk met de hand te eten zijn.
Wij kunnen onderstaande opties voor u verzorgen.

Sandwiches

à 6,00 per persoon, bestaande uit:
- Finger sandwich belegd met gerookte kip en olijventapenade
- Finger sandwich belegd met oude Reypenaar en grove
mosterdmayonaise
- Finger sandwich belegd met gerookte zalm en roomkaas
- Finger sandwich belegd met rauwe ham

Fingerfood ‘Culinair’

à 7,50 per persoon, bestaande uit:
- Mini spiesje met gemarineerde groenten
- Canapé met gerookte zalm en mosterdmayonaise
- Huisgemaakt geitenkaaskroketje met pittige kerriemayonaise
- Mini pasteitje gevuld met kipragout
- Hoorntje gevuld met crème van gerookte forel en tobiko eitjes

Fingerfood ‘Deluxe’

à 12,50 per persoon, bestaande uit:
- Mini spies caprese (tomaat/mozzarella)
- Hoorntje gevuld met ganzenlevermousse en tuinkers
- Hartig cupje gevuld met Hollandse garnalensalade
- Cappuccino van ossenstaartbouillon met madeiraroom
- Mini garnalenkroketje met gembermayonaise

Fingerfoo ‘Royal’

à 14,50 per persoon, bestaande uit:
- Brioche toast met tartaar van USA rund en oude kaas
- Mini tosti gevuld met ganzenlever en five spices
- Creuse (oester) met groene appel, rode biet en mosterd Cress
- Klein kreeftensoepje met Hollandse garnalen en dragon
- Hartig gevulde mini cake

Fingerfood ‘Sweets’

à 9,50 per persoon, bestaande uit:
- Macarons
- Mini spiesje van gekonfijt tropisch fruit
- Hoorntje van chocolade gevuld met kokosnootmousse
- Tartelette gevuld met compote van Elstar appel en amandel
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Feestarrangementen
Graag verzorgen wij jullie huwelijksfeest tot in de puntjes. Met uitstekende service, een
gemoedelijke en gezellige ambiance en met alle andere benodigde ingrediënten
organiseren wij voor jullie een avond om nooit te vergeten!
Wij hebben een aantal complete feestarrangementen samengesteld voor een feestavond van
20.00 – 00.00 uur. De arrangementen zijn geldig vanaf 50 personen. De prijzen zijn exclusief muzikale
omlijsting en zaalhuur. Uiteraard is het mogelijk na 00.00 uur nog van het feestarrangement gebruik
te maken; hiervoor zullen wij een verlengingstarief in rekening brengen.

Feestarrangement Savarin à 48,00 per persoon

 Onbeperkt dranken volgens Hollands assortiment, bestaande uit: witte en rode wijn, port,
sherry, vermout, jenever, tapbier, frisdranken, diverse sappen, koffie en thee.
 Rauwkost met diverse dips
 Zoute koek & nootjes
 Warm - en koud borrelgarnituur bestaande uit bijvoorbeeld: bitterballen, vlammetjes,
garnalenstaarten, miniloempia’s, snijworsten, blokjes Hollandse jonge- en oude kaas
 Puntzak friet met diverse sauzen

Feestarrangement Deluxe à 67,00 per persoon






Ontvangst met een glas bubbels
Onbeperkt dranken volgens Hollands assortiment
Rauwkost met diverse dips
Zoute koek & nootjes
3 Bite bize buffetten

Entertainment

Uiteraard kunnen wij jullie ook op muzikaal gebied van dienst zijn. Wij kunnen een DJ, band of ander
live entertainment verzorgen. Op verzoek sturen wij graag een aantal suggesties toe.
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Huwelijksarrangementen
Wat is er fijner dan met vrienden en familie te blijven overnachten na de mooiste dag
van je leven? Met trots kunnen wij melden dat Restaurant, Hotel & Spa Savarin ook dé
locatie is voor jullie huwelijksnacht. Aan alles is gedacht; wij beschikken over stijlvol
ingerichte kamers, waarvan verschillende met een whirlpool en een even comfortabel
King Size Duxiana Bed. Onderstaand treffen jullie onze speciaal samengestelde
huwelijksarrangementen.
Huwelijksarrangement Brons 210,00
♥ Overnachting in een Executive kamer
♥ Rozenblaadjesversiering
♥ Champagneontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)
(Upgrade naar een Junior Suite à 50,00 & late check out om 15.00 uur à 25,00)
Huwelijksarrangement Zilver 250,00
♥ Een glas bubbels en 3 heerlijke amuses op de kamer bij binnenkomst
♥ Overnachting in een Executive kamer
♥ Rozenblaadjesversiering
♥ Champagneontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)
(Upgrade naar een Junior Suite à 50,00 & late check out om 15.00 uur à 25,00)
Huwelijksarrangement Goud 400,00
♥ ½ fles champagne en 3 heerlijke amuses op de kamer bij binnenkomst
♥ Overnachting in een Junior Suite
♥ Rozenblaadjesversiering
♥ Champagne ontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)
♥ Een heerlijke rug/deelmassage van 30 minuten in Cityspa Spavarin
(Upgrade naar de Presidential Suite à 150,00 & late check out om 15.00 uur à 25,00)
Huwelijksarrangement Diamant € 750,00
♥ 1 fles champagne en 3 heerlijke amuses op de kamer bij binnenkomst
♥ Overnachting in de Presidential Suite
♥ Rozenblaadjesversiering
♥ Champagneontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)
♥ Een heerlijke rug/deelmassage van 30 minuten in Cityspa Spavarin
♥ Een duo kruidenbad in Cityspa Spavarin
(Late check out om 15.00 uur à 25,00)
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief verblijfbelasting en parkeren.
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L’Entrée bar|café|societé
Ongedwongen vertier en luxe ontspanning zijn de begrippen waar het om draait in wat
wij "de huiskamer van Savarin" noemen. L’Entrée is de plek waar u zich als gast
onbekommerd thuis kunt voelen. U bent er vanaf negen uur ’s morgens al welkom voor
een dampende koffie of thee met chocoladebroodje, rozijnenbroodje of croissant. Alles kan. U kunt
er van 12.00 tot 14.30 uur terecht voor een eenvoudige lunch en nadien voor een borrel,
desgewenst met een keuze uit ons rijke assortiment aan hapjes
(o.a. charcuterie, kazen, maar ook bitterballen). En heeft u een keer geen zin om uitgebreid te
dineren in ons bekroonde restaurant, dan biedt L’Entrée u ook de mogelijkheid om hier een
eenvoudige, maar altijd smakelijke maaltijd te gebruiken.
Alles in L’Entrée draait om ontspannen genieten in een relaxte sfeer. Of dat nu met een cocktail,
pastis, een mooie wijn of perfect getapt glas bier is. Wilt u hier uw aperitief alvorens in het restaurant
aan tafel te gaan? Dat kan. Of wilt u juist liever uw nazit met koffie en wellicht een glaasje cognac in
L’Entrée? Dat kan. L’Entrée verwelkomt iedereen die het leven viert. Uiteraard onze gasten van hotel
en/of restaurant, maar ook mensen die even buiten hun dagelijkse omgeving willen bijpraten. Of
mensen die na een dag hard werken met hun collega’s willen uitblazen. We hebben zelfs Jeux de
Boule-ballen klaar liggen om op onze professionele Bac de Pétanque (Jeux de Boulebaan) aan
team-building te doen. Of om louter plezier te hebben. Dat mag ook.
Niets moet en heel veel kan in L’Entrée. Want als wij L’Entrée onze huiskamer noemen, moet u zich er
natuurlijk ook thuis voelen. We kijken uit naar uw komst.
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Cityspa Spavarin
Na een intensieve trouwdag bieden wij een moment van rust.
Ons wellness center Cityspa Spavarin beschikt over een zwembad, whirlpool, diverse
sauna's, Turks stoombad, hot-tub en koelbad.
Daarnaast is het mogelijk diverse behandelingen te boeken in één van de behandelsalons met
onder andere een hammam scrubsteen en massagebedden. Cityspa Spavarin biedt een brede
keuze aan gezichts-, voet-, hand- en lichaamsbehandelingen.
Uitgebreide informatie kunnen jullie vinden op de website van Cityspa Spavarin www.spavarin.nl.
Voor vragen kun je bellen naar 070-3076075.
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