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Zeg ja 
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Villa 



Triple A 
Ambacht, Aandacht en Achterhoek. Kernwaarden waaraan wij als Villa Ruimzicht veel waarde hechten. 
Ook (misschien wel juist) als het om feestvieren gaat. Culinair vakmanschap en Achterhoekse gastvrij-
heid gaan hier hand in hand. 

Je trouwt niet zomaar iemand en dus ook niet zomaar ergens. Villa Ruimzicht biedt alles wat een trouw-
locatie nodig heeft. Uniek gelegen in een arboretum met eeuwenoude bomen is het dé locatie voor 
culinair genieten en spetterend feesten. De Villa is officieel benoemd tot Huis der Gemeente wat inhoudt 
dat je er zowel binnen als buiten in het park je huwelijk kan laten voltrekken. 

Locatiekosten maandag t/m donderdag     € 500
Locatiekosten vrijdag en zaterdag                € 750

* Deze prijs is inclusief gebruik locatie, meubilair, pennen, ringkussen, spreekgestoelte, gebruiksinstallatie, rode
loper en trouwprieel.

TOAST & BRUIDSTAART
Bij een jawoord hoort natuurlijk een bubbel en bruidstaart. Door onze samenwerking met ‘taartentop-
per’ Gaabs kunnen we jullie bij de zoektocht naar de perfecte taart helpen. Uiteraard bepalen jullie zelf 
de vorm, kleur en smaak tijdens een bezoek aan de gezelligste bakwinkel van het land (www.gaabs.nl). 
Al een perfecte taart gevonden? Geen probleem! Jullie kunnen de taart laten bezorgen door wie je wilt. 

Toast & Taart € 17,50 pp 

* Indien jullie de bruidstaart zelf aanleveren dan rekenen wij €2,50 vorkgeld per persoon, dit bedrag is
voor het gebruik van servies, het aansnijden en uitserveren van de taart.

BORREL
Na de felicitaties lekker aan de borrel! Uiteraard verzorgen we hierbij graag lekkere tafelhapjes zoals 
nootjes & olijven. Indien jullie foto’s willen maken met gasten, dan is dit een mooi moment daarvoor. 



Voorgerechten
Carpaccio van rundermuis met bunkerkaas en zonnebloempitten

Gerookte zalm met tuinkers mayonaise en gemarineerde radijsjes
Charcuterie uit de Achterhoek

Rundvleessalade van boerderij de Hoeve
Boerenbrood van bakker Paul Berntsen met diverse dips

Hoofdgerechten
Sukade van Dubbeldoel Koe met gegrilde prei en saus van rode wijn

Sticky ribs met koolsla
Gebakken Noordzee kabeljauw met gemarineerde venkel, sinaasappel 

en beurre blanc
Huisgemaakte frieten

Hasselback aardappel met chorizo en kruidencreme fraiche
Geroosterde spitskool

Diner
Een bijzonder belangrijk onderdeel van het feest is het diner, maar wij realiseren ons dat wensen sterk uiteenlo-
pen. Naast een drie, vier of vijf gangen menu serveren we ook live cooking diners vanuit onze kookstudio. Bij mooi 
weer dekken we de tafels buiten in het park. ‘Bertolli style’ met een Achterhoekse tafel of stoer Amerikaans met 
de Oklahoma Joe barbecue. 

De menu’s van chef Bjorn Massop gaan met de seizoenen mee en daarnaast is hij een groot voorstander van 
producten uit eigen streek. Uiteraard houden wij rekening met voorkeuren en dieetwensen. De surprisemenu’s 
serveren wij in 4, 5 en 6 gangen. 

ACHTERHOEKSE TAFEL
Ken je de Bertolli reclame? Die van die vrolijke mensen genietend van lekker eten aan lange tafels in de zon onder 
de bomen? Kan ook prima in de Achterhoek! Wanneer jij wil (en het weer het enigszins toelaat) dekken we de 
tafels buiten in het park. Wij serveren de gerechten als een proeverij; een tafel vol heerlijkheden om samen van te 
genieten. Kortom………...’BÓERgondisch genieten!

Soep van het seizoen

Nagerechten
Zoete proeverij; bestaande uit 5 verschillende kleine desserts



bbq - oklahoma joe
Ontdek het nieuwe barbecueën met de ‘Oklahoma Joe’. Deze uit Amerika overgewaaide barbecue is zon-der 
enige twijfel de Rolls Royce onder de barbecues! Een zeer smakelijk avontuur met een Amerikaans randje…

Salades (op tafel)
Rundvlees salade van boerderij de Hoeve
Salade met tomaat en mozzarella van buffelboerderij Arns
Groene salade met frisse groene appel champagne vinaigrette
Salade van krieltjes met bosui en tuinkers
Knapperige broden van onze huisbakker Paul Berntsen met diverse tapenades en dips en 
gemarineerde olijven

BBQ 
Hamburger van slagerij de Hoeve
Gelakt zacht gegaard ribstuk
Steak van runder schouderstuk
Gemarineerde garnalen spies
Langzaam gegaarde zalm
Hasselback aardappel met crème fraiche en bieslook
Spitskool met ansjovisboter
Aubergine met yoghurt mint saus en olijfolie 

Dessert
Gegrilde banaan met rum en huisgemaakt ijs



ALL-IN DAG (tot en met diner)
• Ontvangst met koffie en thee
• Toast met bubbels
• Bruidstaart
• Borrel
• Nootjes & olijven
• 3-gangen diner
• Dranken tijdens diner
• Koffie/thee na diner

€ 7,50 p.p.Toeslag 4 gangen diner, BBQ of Achterhoekse Tafel 

Bij genoemd arrangement  zijn het avondfeest, de kamers en de locatiekosten niet inbegrepen.

97,50 p.p.



feesten
’s Avonds gaat het dak er natuurlijk af! Swingen met goede muziek en lekkere drankjes! Voor jullie 
feest hebben jullie de beschikking over de Rietveldbar of FOODBAR aan de voorzijde. De gezellige en 
authentieke ruimte staat garant voor een topfeest! In de ruimte kunnen zowel statafels als lage en 
hoge zitjes worden geplaatst voor een ongedwongen en informele sfeer. 

AFKOOP DRANKEN
Bij afkoop dranken serveren wij, gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur, drankjes uit het Hollands 
assortiment (bier, huiswijn & frisdrank). Indien jullie willen dat er ook buitenlands gedistilleerde 
dranken geschonken worden dan berekenen wij deze op basis van nacalculatie. Iets extra's? Breid het 
drankassortiment uit met een cocktailbar! Wij shaken gedurende jullie feest onze drie lekkerste 
cocktails, toeslag hiervoor € 10,- p.p.

HAPJES
Gedurende de avond serveren wij oderstaande hapjes 

Gerookte zalm met tuinkers crème en zoetzure radijs
Buffel mozzarella van Arns boerderij, met kers  tomaat en courgette basilicum dip
Ossenworst  van slagerij de Hoeve met krokante mosterd
Mini hamburger op broodje met tomaat en bbq saus
Kalfsvlees bitterballen met wijndragers mosterd
Crispy cheese sticks met kerrie mayonaise
Gepaneerde tijgergarnaal met gember chili dip
Paddenstoelen kroketjes met shiitake soja compote
Groenteloempia met BBQ saus
Puntzakje friet

ALL-IN FEEST
Ontvangst met bubbels of een drankje naar keuze
Afkoop dranken (4 uur)
Hapjes (3 koud, 3 warm)
Puntzakje friet

€ 45,00 pp

  

 
 
 
 
 

Feest in Rietveldbar (min. 30 - max. 80 personen)
minimale kamerafname 18 kamers

Feest in Foodbar (voorzijde)
Villa exclusief met een minimale omzetgarantie van 
€ 12.500,-



slapen
Alle 42 hotelkamers hebben een eigen stijl en inrichting waarin de sfeer van het historisch gebouw is 
gecombineerd met eigentijds design. Zo staan overal Auping boxsprings, is er een digitaal verlichtingssysteem en 
gratis WIFI.

KAMERAFNAME
Je kunt in de Villa fantastisch feesten echter willen wij al onze gasten een geweldig verblijf bezorgen.
Vandaar dat wij bij een feest in de Rietveldbar de daarbovengelegen kamers niet verhuren aan gasten die niet bij 
het feest horen. Goede nieuws is dat jullie gasten deze 18 hotelkamers extra voordelig kunnen reserveren en zo 
nog langer kunnen genieten van hun verblijf bij ons.

Indien je gaat feesten aan de voorzijde van de Villa (Foodbar) dan kunnen wij geen andere gasten verwelkomen in 
ons hotel, in dat geval hebben jullie de hele Villa voor jullie zelf en kunnen jullie de volgende ochtend samen met 
jullie gasten nagenieten tijdens een heerlijk afsluitend ontbijt. Betekent wel dat alle 42 hotelkamers voor jullie 
gereserveerd staan en wij om een minimale omzetgarantie van € 12.500,- vragen. 

Uiteraard verblijven jullie zelf op onze mooiste kamer en nemen wij de kosten daarvoor voor onze rekening!



MUZIEK
Mochten jullie tijdens de ceremonie, borrel, diner en/of feest op zoek zijn naar live muziek, dan kunnen 
wij onderstaande muzikanten & DJ’s aanbevelen. Na 21.30 uur mag er op het terras en in het park geen 
luide muziek gespeeld/gedraaid worden en moet het feest echt binnen plaatsvinden. Het aantal decibel 
mag dan niet meer dan 80 zijn.

LIVE MUZIEK

• Emma & Wies (zie youtube en FB)
• Laura van Kaam (www.lauravankaam.nl)
• Liset & Niels (www.lisetenniels.com)
• The Tributes (thetributes.nl)
• Jazzensemble Vera & Friends
• Helen Music (www.helenmusic.nl)
• Jetse de Jong (www.callmejetse.nl)

ONDERSTAANDE DJ’S KUNNEN WIJ AANBEVELEN:

• B11 events | www.b11events.nl
• DJ Nick (evt met saxofonist/zangeres) |

www.nickwijnand.com
• DJ Victor & Rolf | www.djvictorenrolf.com
• The Piano house | www.thepianohouse.nl
• DJ Company | www.thedjcompany.nl

FOTOGRAFEN & VIDEOGRAFEN

• Oliver Verheij | www.weddingpics.nl
• Monique Verkade | www.fotografielokaal.nl
• Guido Pelgrim | www.guidopelgrim.nl
• Jessica Photography www.jessicaphotography.eu
• Fotomakerij Roefo | www.roefo.nl

BLOEMISTEN
Een mooi bloemstuk aan het prieel, vaasjes aan de stoelen of jullie tafel laten aankleden door 
professionals, alles is mogelijk en onderstaande experts kunnen het!

• Bresser Bloemen (Bart) in Gendringen 0315- 681 462
• Bloemenmeisjes (Natalia) in Arnhem  www.bloemenmeisjes.com

Spice it up




