
   
 

Oirschotsebaan 15 * 5062 TE Oisterwijk * T. +31(0)13-5232100 * F. +31(0)13-5232199 * E. info@rosep.com  
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.  

Deze zijn bindend en worden op verzoek kostenloos toegestuurd. 

 

PRIJSINDICATIE 2022 

Onderstaand treft u de prijzen aan voor dit jaar. Graag nodigen wij u uit om een afspraak te maken 

om onze locatie te bezichtigen en uw trouwdag te bespreken. Aan de hand van uw wensen maken 

wij een offerte op maat. 

 

Trouwen op locatie  

Ontvangst koffie of thee van de daggasten   €    3,50 per kop  

Zaalhuur   € 195,00  

Geluidsset inclusief microfoon, cd speler, 2 boxen, versterker, € 225,00  

   mengpaneel (excl. Bediening)  

Buiten trouwen: 

Witte stoel  Vanaf €   13,75 per stoel  

Witte loper   €   11,50 per meter   

Bloemen op staander  Vanaf €  150,00 per stuk   

Spreekgestoelte   €    75,00 per stuk  

 

   

Borrel:  

Koffie of thee          €     3,50 per kop 

Klassieke bruidstaart (+30 personen) Vanaf € 425,00 drie-laags  

Prosecco   €     7,25 per glas  

Cava   €     8,50 per glas  

Huis Champagne   €   13,50 per glas  

Zoutjes, nootjes en olijven   €     8,75 per tafel  

 

 

Diner: 

Diner (3 gangen)       Vanaf €   47,50 per couvert 

Wijnen            Vanaf €   26,75 per fles 

 

 

Feestavond 

Afkoop dranken (minimaal 4 uur)  €    9,25 per persoon per uur 

     inclusief de gebruikelijke sterke dranken 

Afkoop dranken (minimaal 4 uur)  €    8,75 per persoon per uur 

exclusief de gebruikelijke sterke dranken 

Bloemvaasje  Vanaf €   10,00 per tafel 

Bloemstuk biedermeier Vanaf €   35,00 per tafel  

Luxe toastjes  €    2,30 per stuk 

Warme snacks  €    1,55 per stuk 

Luxe canapé  €    4,05 per stuk 

Amuse glaasjes  €    6,75 per stuk 

 

 

Overnachting: 

Bruidskamer o.b.v. logies & ontbijt  € 235,00 per nacht 

Bruidskamer o.b.v. bruidsarrangement  € 315,00 per nacht 

   inclusief champagne, bloemen, bonbons, ontbijt op bed en gebruik van ons wellness center 

2-persoonskamer o.b.v. logies & ontbijt  € 130,00 ipv€140,00 per kamer 

Verblijfstoeslag  €     3,35 per persoon per  

  nacht  
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