
TROUWEN



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 gastvrijheid 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 ceremonie € 750

Toast & Bruidstaart
Bij een jawoord hoort natuurlijk een bubbel en bruidstaart! Na de ceremonie kunnen jullie een toast

uitbrengen op een prachtig huwelijk. Vervolgens snijden jullie de bruidstaart aan. Voor wat betreft de
bruidstaart verwijzen wij jullie graag door naar één van onze experts.

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, is dit daar een mooi moment voor. 



DINER

‘Met voedsel moet je niet de hele wereld over reizen. Er is in de buurt zoveel verkrijgbaar,
gemaakt door boeren die houden van de streek en zuinig omgaan met hun grond’

 
 BJORN MASSOP

Diner
Chef-kok Bjorn Massop staat bekend om zijn aandacht
voor streekproducten, duurzaamheid, milieu en het
ambacht van zijn vak. In maart 2021 ontving hij
hiervoor een Green Star van Michelin. Als Chef van
Lokaal voelt hij zich verantwoordelijk voor een bijdrage
aan een betere wereld. 

Geniet in 4 of 6 gangen!

4 gangen € 49,50 p.p.
6 gangen € 69,50 p.p.

Achterhoekse Tafel | €49,50 p.p Vanaf 10 personen
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 dat wilt (en het weer het enigszins toelaat) dekken wij de

tafels buiten in het park. Uiteraard serveren wij al dit lekkers, bij minder weer, ook binnen in de Villa! De
Achterhoekse Tafel is een proeverij; een tafel vol heerlijkheden om samen van te genieten.  

Achterhoekse charcuterie 
Lokale vleeswaren | kazen | pickles 

Gerookte forel | tomaat forel
Gemarineerde olijven | BBQ uitjes | artisjok

Zuurdesem brood van lokale granen | dips | boter | zout
***

Soep van het seizoen
***

Ribs
Rettich | radijs | limoen

Papillotte
Venkel | kruidensalade

Beet Wellington 
Lavendel | shitake

Steak
Hasselback met citroentijm | uiencompote | sjalottensaus

***
Proeverij

3 heerlijke desserts uit eigen patisserie
 



All-in dag
• Ontvangst met koffie en thee
• Toast met bubbels
• Borrel
• Nootjes & olijven
• 3-gangen diner incl. drank 
• Afsluitend koffie en thee 

€ 99,- per persoon

Toeslag 4 gangen, BBQ of Achterhoekse Tafel € 9,- p.p.

Kinderen (0-1 jaar) gratis
Kinderen (2-11 jaar) € 35,- per kind
Kinderen (12-16 jaar) € 69,- per kind

Bij bovenstaande arrangementen zijn het avondfeest,
de kamers en de locatiekosten niet inbegrepen.

BBQ Oklahoma Joe € 49,50 p.p.
Vanaf 20 personen
Ontdek het nieuwe barbecueën met de ‘Oklahoma Joe’. 
Deze uit Amerika overgewaaide barbecue is zonder 
enige twijfel de Rolls Royce onder de barbecues! 
Barbecueën kan bij ons ook bij minder mooi weer
onder onze grote stretchtent!

We beginnen met een tafel vol heerlijke antipasti
 

Achterhoekse charcuterie | lokale vleeswaren | 
kazen | pickles 

Gerookte forel | tomaat forel
Gemarineerde olijven | BBQ uitjes | artisjok
Zuurdesem brood van lokale granen | dips | 

boter | zout
 

Vervolgens bereiden wij 4 van onderstaande 
gerechten, de keuze is aan jullie!  

                              
Vlees
Ribs

Rettich | radijs | limoen
Steak

Hasselback met citroentijm | uiencompote | sjalottensaus
 

Vis
Papillotte

Venkel | kruidensalade

Zalm
Citrus | look | furikake

Kreeft (+ € 5,50)
 

Veggie
Beet

Crème fraîche | pitjes & zaden
Bloemkool 

oude kaas | hazelnoot
Gepofte aubergine

Boekweit | look
 

Uiteraard staat er ook wat lekkers op tafel
Coleslaw | appel | kummel

Suikersla harten | mosterd | oude kaas
 

Dessert
 BBQ Banaan | rum | vanille ijs

 

DINER



FEEST

Afkoop dranken (4 uur)
Hapjes (3 koud, 3 warm)
Midnight snack
 

All-in feest | € 52,50 p.p.

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

 
Feest in Bar&Bites (vanaf 80 personen)
Villa exclusief met een minimale omzetgarantie
 van € 15.000,-.

Feest
’s Avonds gaat het dak er natuurlijk af! Swingen op
goede muziek, een drankje en lekkere hapjes! Voor 
jullie feest hebben jullie de beschikking over de
Rietveldbar (max 80 personen) of Bar&Bites. In de
ruimte kunnen zowel statafels als lage en hoge 
zitjes worden geplaatst voor een ongedwongen en
informele sfeer, uiteraard houden wij ruimte vrij 
voor een dansvloer. 

Afkoop dranken
Bij afkoop dranken serveren wij bier, huiswijn en
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 dan uit met
een cocktail bar. Tijdens jullie feest shaken wij onze 3
lekkerste cocktails van dat moment. Toeslag voor de
cocktailbar bedraagt € 17,50 per persoon. 

Hapjes
Gedurende de avond serveren wij heerlijk hapjes.

Koud
Oester | Look | Tomasu soja
Yellow Tail | Tuinkers | Radijs
Pani puri | Filet americain van geroosterde peen |
Gemarineerde mosterd (veganistisch)
Ossenworst | BBQ ui | Ui mayonaise

Warm
Bitterballen | Wijndragers mosterd
Kaassticks | Truffelmayo
Grote garnaal in krokante aardappel | Tuinkersdip

Midnight snack
Om aan te geven dat het feest ten einde loopt kunnen
jullie de avond afsluiten met één van onderstaande
‘midnight snacks'. 

Puntzakje friet | Parmezaan | Truffelmayo
Mini burger | Brioche | BBQ saus | Pickles



SLAPEN

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
daarboven gelegen 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.

Villa Exclusief
Indien je gaat feesten met meer dan 80 personen aan
de voorzijde van de Villa (Bar&Bites) 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. Dit betekent wel dat alle 42 hotelkamers voor
jullie gereserveerd staan en wij om een minimale
omzetgarantie van € 15.000,- vragen.

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


