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Huwelijksceremonie

Bruidstaart

Sinds 2018 kunt u ook trouwen in Partycentrum
Gambora in Gameren. Trouwceremonie, eten en
feesten onder één dak? Dan bent u bij
Partycentrum Gambora aan het goede adres. De
sfeervol ingerichte zalen bieden plaats aan
groepen tot 250 personen (voor ceremonie). Bij
mooi weer is het mogelijk om te trouwen op het
terras. Er zijn voor de deur voldoende gratis
parkeerplaatsen.

Het aansnijden van de bruidstaart is een traditie
die Van der Stam Horeca Groep met plezier
organiseert.
Behalve de smaak en het uiterlijk van de taart is
het voor het aansnijden belangrijk dat de taart
goed van samenstelling en temperatuur is.
Of u nu kiest voor een traditionele bruidstaart of
meer voelt voor een bruidstaart specifiek
aangepast aan uw wensen: alles is mogelijk!

Huwelijkspakket
Maaszaal & Grand Café
Gamerse Zaal
❖
❖
❖
❖
❖

Van der Stam horeca Groep werkt al geruime tijd
samen met één van de beste bakkers van de
regio: Banket- & Broodbakkerij Gremmee.

€ 175,00
€ 250,00

Deze bakker maakt zowel traditionele als zeer
bijzondere taarten. Ook aan de jonge gasten op
uw bruiloft wordt gedacht!

Speciale zitplaatsen voor het bruidspaar
Katheder en tafel
Voldoende zitplaatsen voor de gasten
Verse bloemen
Audio installatie

U kunt een bruidstaart ‘s-middags na de
huwelijksvoltrekking aansnijden, maar u kunt er
ook voor kiezen een bruidstaart of een bruidsijstaart na het diner of buffet aan te snijden, als
dessert.

Viert u de complete dag bij Partycentrum
Gambora? Dan krijgt u een bruidstaart cadeau!

Bruidstaart
•
•
•
•

€ 4,65 p.p
2 laags ( t/m 30 personen)
3 laags ( t/m 45 personen)
4 laags ( t/m 60 personen)
5 laags ( t/m 70 personen)

Grotere bruidstaarten zijn uiteraard mogelijk, prijs
op aanvraag.

Bruids-ijstaart
Bruids-ijstaart

€ 5,50 p.p.

Zelf de bruidstaart regelen?
Natuurlijk kunt u uw bruidstaart ook zelf regelen
Voor het uitserveren e.d. van de door u
aangeleverde bruidstaart rekenen wij een toeslag
van € 1,00 p.p.
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Champagne & Prosecco

Dranken
Koffie
Thee diverse smaken
Cappuccino
Frisdranken vanaf:
Lipton Ice Tea (regular & green)
Vruchtensappen
Fles Sourcy Pure
Heineken van de tap
Heineken fles
Wisseltap (elk seizoen anders) vanaf
Heineken 0.0%
Radler 2% & 0.0%
Speciaal bier
vanaf
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Welkomstcocktail
Champagne Moët:
Prosecco:
Champenoise:

€ 1,90
€ 1,90
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50
€ 2,25
€ 2,35
€ 3,00
€ 2,25
€ 2,75
€ 3,50

Dranken afkoop:
Vanaf 50 personen (binnenlands gedistilleerd)
Duur
3½ uur
4 uur
4½ uur
5 uur +

Affligem blond
Affligem blond 0.0%
Affligem tripel
Affligem dubbel
Desperado’s
Lieffmans
Texels Skuumkoppe
Wieckse Witte

Huiswijnen
Jenevers
Binnenlands gedistilleerd
Mixdranken
Buitenlands gedistilleerd
Ranja

€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,25
€ 3,75
€ 0,80

Kan koffie / thee
Kan melk
Kan vruchtensap

€ 16,50
€ 9,00
€ 13,00

€ 2,95
€ 6,95
€ 3,50
€ 3,50
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€ 15,50
€ 18,50
€ 20,00
€ 21,50

Hapjesvariaties
Hapjesvariatie A

€ 3,00

Koude & warme hapjesvariatie Luxe
5 rondes

5 rondes
❖
❖
❖
❖
❖

Nasi- & bamihapje
Kipnuggets
Mix assortiment
Rundvlees bitterbal
Mini frikadelletje

❖ Luxe stokbroodjes en roggebroodjes met
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Hapjesvariatie Traditioneel

Blokjes jonge & oude kaas
Augurk en snijworst
Rolletje achterham met asperges
Bourgondisch balletje met een zilveruitje
Cervelaatworst
Leverworst
Rundvlees bitterbal
Mini frikadelletje

Koude & warme hapjesvariatie B
5 rondes

Noorse gerookte zalm met dilledressing
Carpaccio met pijnboompitjes en pesto
Franse roombrie met een walnoot
Hollandse haring met uitjes
Filet americain met uitjes
Verse tomatensalsa

❖ Kaaspuntjes met diverse garneringen
❖ Toscaanse gehaktballetjes
❖ Bourgondische cervelaat met
komkommer
❖ Gamerse brok
❖ Mini Bali spiesje
❖ Gerookte ham met asperges
❖ Rauwe ham met brie
❖ Diverse soorten wraps met kip & zalm
❖ Van Dobben bitterbal
❖ Bami hapje
❖ Kipkrokantje

€ 3,70
5 rondes

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

€ 6,00

€ 4,00

Standaard hapjes

❖ Kaaspuntjes met diverse garneringen
❖ Toscaanse gehaktballetjes
❖ Bourgondische cervelaat met
komkommer
❖ Gamerse brok
❖ Mini Bali spiesje
❖ Gerookte ham met asperges
❖ Rundvleesbitterbal
❖ Nasi- & bami hapje
❖ Mix assortiment
❖ Mini frikadel

Gemengd bittergarnituur warm
Gemengd bittergarnituur koud
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€ 0,65
€ 0,80

Zelf hapjes
samenstellen?

Hapjesbuffetjes
(Dit zijn geen vervangende avondbuffetten)

U kunt zelf de hapjes samenstellen die wij u en uw
gasten gedurende de avond serveren. Minimale
afname 25 stuks per soort, We serveren per ronde
1 hapje van uw keuze. U kunt kiezen uit alle
onderstaande hapjes.

Hapjesbuffet Basic
€ 9,50
❖ Rundvleessalade uit grootmoeders keuken
❖ Gemarineerde kipsaté
❖ Beenham in honing-tijm bouillon
❖ Atjar tjampoer en kroepoek
❖ Vers afgebakken stokbrood met
kruidenboter

Losse hapjes
€ 1,75 per
stuk
❖ Mini frietje met frietsaus
❖ Mini broodje bitterbal met mosterdsaus
❖ Bruschetta met tomatensalsa
❖ Spaanse chorizo kroketjes
❖ Pikant kipkluifje met chilisaus
❖ Vietnamese loempia met pikante chilisaus
❖ Roggebrood met Franse roombrie, honing
en walnoten
❖ Van Dobbe meesterbitterbal
❖ Broodstengels met serranoham en
pestodip
❖ Mini sateetje met een plakje stokbrood en
satésaus
❖ Amuse van Hollandse garnalen met
romige cocktailsaus
❖ Amuse van gerookte eendenborst met
bosbescompote
❖ Amuse van gerookte kip met mandarijnen
en walnoten
❖ Stokbroodje met carpaccio, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise
❖ Stokbroodje met gerookte zalm, rode ui en
honing-mosterddressing
❖ Stokbroodje met rosbief, pesto en
pijnboompitjes
❖ Stokbroodje met pikante kipreepjes met
piri piri dressing
❖ Amuse van wildzwijn paté met een
huisgemaakte cranberrycompote
❖ Amuse van rundersalade met verse
garnering

Hapjesbuffet Compleet
€ 12,50
❖ Rundvleessalade uit grootmoeders keuken
❖ Zalmsalade rijkelijk gegarneerd
❖ Haring met gesnipperde uitjes
❖ Gemarineerde kipsaté
❖ Atjar tjampoer en kroepoek
❖ Vers afgebakken stokbrood met
kruidenboter
Hapjesbuffet Royal
€ 15,50
❖ Rundvleessalade uit grootmoeders keuken
❖ Zalmsalade rijkelijk gegarneerd
❖ Haring met gesnipperde uitjes
❖ Gemarineerde kipsaté
❖ Atjar tjampoer en kroepoek
❖ Warme beenham in honing-tijm bouillon
❖ Gehaktballetjes in Toscaanse tomatensaus
❖ Vers afgebakken stokbrood met
kruidenboter
❖ Franse frites
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22:00 uurtjes ..!

Voor de lekkere trek…

Mini buffetjes
Satébuffet
Kipsaté met huisgemaakte satésaus
Atjar tjampoer en kroepoek
Stokbrood met kruidenboter

Zacht broodje ham & kaas
€ 2,25
Luxe belegd broodje
€ 3,75
Broodje kroket of frikandel
€ 2,25
Puntzak friet met een snack
€ 3,50
Mini worsten- of saucijzenbroodje
€ 1,25
Saucijzen of worstenbroodje
€ 2,20
Puntzak friet met mayonaise
€ 2,40
Rundvlees slaatje
€ 3,00
Saté spies 100gr met stokbrood en kroepoek € 3,50
Broodje warme beenham met mosterdsaus € 4,00
Broodje hamburger speciaal
€ 4,00

€ 4,00

Beenhambuffet
€ 4,25
Gegaarde beenham in honing-tijmbouillon
Beenhamsaus
Stokbrood met kruidenboter
Combinatie beenham & saté
€ 7,50
Gegaarde beenham in honing-tijmbouillon
Kipsaté met huisgemaakte satésaus
Beenhamsaus
Stokbrood met kruidenboter
Atjar tjampoer en kroepoek
Stokbrood met kruidenboter
Piri Piri buffet
Gemarineerde spareribs
Piri piri kipkluifjes
Bijbehorende supplementen

€ 5,25

Viskraam van Familie Smit
Hollandse haring met uitjes
Gerookte zalmfilet
Gerookte forelfilet
Witte bolletjes

€ 6,95

Frietbuffet
Franse frites
Frietsaus & mayonaise
Curry saus
Ketchup
Gesnipperde uitjes

€ 4,00

Snackbuffet
Frikandel
Kroket
Hamburger
Broodjes
Bijbehorende sauzen
Gesnipperde uitjes

€ 4,00
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