REFERENTIE
Gelegenheid: huwelijk
Datum partij: 21-10-2013
Aantal gasten diner: 50
Event: all service

Voor onze trouwdag hebben wij gekozen voor Van Huize Cateraars.
En, daar hebben we zeker geen spijt van! We zijn er van overtuigd dat niemand onze trouwdag zo
mooi en perfect had kunnen maken als zij hebben gedaan. Het begon al met het eerste contact.
We hadden nog geen locatie, maar Van Huize Cateraars dacht direct met ons mee. We wouden geen
goedkope uitstraling, maar met een kindje op komst en een net aangeschaft huis wouden we ook
geen extreem hoge kosten hebben. Norma had de perfecte locatie snel gevonden. Ze hebben de
decoratie gedaan, het parkeren, de muziek, het serveren.. Het complete plaatje.
En dan het eten en drinken, want daar gaat het natuurlijk voornamelijk om. Het zag er allemaal
prachtig uit. Het ene nog mooier dan het andere. En het was zelfs nog lekkerder dan het er uit zag.
Het leukste vond ik nog dat Norma met pizza aan kwam. Ik had tijdens ons eerste gesprek gezegd dat
dit mijn lievelingseten is, maar ik had niet verwacht dat er iets mee gedaan werd. Hier heb ik zo van
genoten.
We hadden besloten dat we geen bruidstaart zouden doen, maar in plaats daarvan kozen we voor
een dessertbuffet. Dit was een enorm succes en we zouden de keuze zo weer maken. Zes
verschillende, prachtige toetjes werden geserveerd op een hele lange plank. Dit zal niemand van de
gasten ooit weer vergeten.
Er werd ook nog aan de kinderen gedacht. Naast de ontzettend leuk opgemaakte patat met kroket en
appelmoes, werd er een hele grote berg soesjes met ijs/slagroom/snoep binnengebracht. Dit toetje
werd overigens in een sneltreinvaart door allemaal vrolijke kindergezichtjes naar binnen
gewerkt.
Onze dag is van begin tot eind in detail verzorgd door een enthousiast team met passie voor haar vak.
En dat voelde, proefde en zag je in alles terug.
Cristèl en Yge

