
 

 
 

Gefeliciteerd met jullie 

voorgenomen huwelijk!  
 
Een bruiloft in Café de Sleutel, de BuitenSociëteit of 

de Coendersborg; dat is lekker geregeld!  
 

We denken graag mee om een fantastische bruiloft 

voor jullie te organiseren! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten of een afspraak maken?  

Neem contact met ons op via 050-3129213 

 



 

Van ceremonie  
                  tot bruidstaart met prosecco toost… 
 

     …. van romantisch diner 
     tot spetterend knalfeest! 

 
Hoe werken wij?  
Elke bruiloft is persoonlijk en uniek en vraagt om een eigen stijl. In een eerste kennismakingsgesprek 
inventariseren we zoveel mogelijk al jullie wensen. Om jullie te ondersteunen bij het maken van jullie 
keus, vind je op de volgende pagina’s een overzicht van ons assortiment en de bijbehorende prijzen. 
Advies nodig? We helpen jullie graag om er een onvergetelijke bruiloft van te maken. Neem gerust 
contact op voor een vrijblijvende offerte. 
 

Offerte en prijzen  
De genoemde prijzen zijn bedoeld als leidraad voor de begroting. Jullie bruiloft is vanzelfsprekend 
uniek en laat zich niet in een algemeen verhaal vervatten. Daarom maken we samen met jullie een 
praatplan met een begroting afgestemd op jullie wensenpakket.  
 

Dranken: 
• Koffie en thee   € 2,50 

• Amsterdammer Brand  € 3,00 

• Frisdranken    € 2,75 

• Goed glas wijn   € 4,50 

• Vruchtensappen   € 3,00 

• Binnenlands gedistilleerd           va.€ 3,00 

• Buitenlands gedistilleerd           va.€ 4,00 
 
Wijnen - vanaf 4,50 per glas – vanaf 24,50 per fles 

 
• Rood – Nero d’Avola – Italie - Fluweelzachte wijn met aroma’s van rood fruit en specerijen 

• Wit – Sierra Noble – Sauvignon Blanc - Central Valley, Chili – 
 Frisse droge wijn vol van smaak met rijke tonen van Citrus en tropisch fruit  

• Rosé - Les Jamelles Grenache – Languedoc, Frankrijk – 
 Fruitig, fris, zomers en verkwikkend  

• Zoete witte wijn 

• Prosecco - 5,00 per glas - 32,50 per fles 
 

“We hebben een wijnkaart met mooie wijnen uit verschillende landen. Samen met 

Martijn Fernhout van Barrel Wijnen selecteren we regelmatig leuke, nieuwe wijnen. We 

adviseren jullie graag welke wijn het beste bij het diner past”   

 

 



 

Voorbeeld invulling van de dag: 
 
14:30 uur: Ontvangst bruidspaar en gasten 

15:00 uur: Aanvang huwelijksceremonie 

15:45 uur: Prosecco-toost en bruidstaart aansnijden  

Jullie snijden het eerste puntje aan, wij snijden de taart verder en 

serveren het uit aan jullie gasten 

16:15 uur: Drankjes en hapjes - gelegenheid om foto’s te maken of bijvoorbeeld 

een rondvaart op het Paterswoldsemeer 

18:00 uur:   Aanvang diner – ruimte voor speeches en stukjes 

20:00 uur: Koffie en thee en voorbereiden voor het feest 

21:00 uur: Ontvangst feestgasten met een welkomstdrankje 

Gehele avond hapjes en drankjes – uitgeserveerd door onze 

enthousiaste bediening  

01:00 uur:   Einde feest, of later……..  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Wie is s’ Amuse?  

s’ Amuse  
s ’Amuse is een professionele full-service 
cateraar en sinds 1988 één van de meest  
toonaangevende cateraars van het Noorden. 
Wij van s’ Amuse hebben de ervaring en de 
kwaliteiten om van jullie bruiloft een groot 
succes te maken. Dit doen we met 
nauwgezette aandacht voor smaak, logistiek en 
detail. s’ Amuse beschikt over 3 eigen locaties 
waar dezelfde voorwaarden gelden en dezelfde 
kwaliteit wordt geleverd. 
 

De locaties 

De BuitenSociëteit, 

Paterswoldsemeer  
 

Het is goed toeven op het terras van de 
BuitenSociëteit aan het Paterswoldsemeer – 
wat een uitzicht! De sfeer en de 
voorzieningen van dit monumentale pand 
zorgen voor een geweldig feest. De 
BuitenSociëteit is een officiële trouwlocatie 
met een stijlvolle feestzaal, magnifiek 
uitzicht over het Paterswoldsemeer en 
gratis parkeergelegenheid. Jullie zijn van 
harte welkom op dit unieke plekje in Noord-
Nederland.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Café de Sleutel, Groningen 
Aan de Noorderhaven staat één van de mooiste panden van 
de stad Groningen. In Café de Sleutel werd in de 17e eeuw 
bier gebrouwen, anno nu stroomt het bier er rijkelijk uit de 
moderne biertaps. Het pand heeft meerdere ruimtes die 
afzonderlijk zijn af te huren, zoals de Sociëteit tot 80 
personen, De Groote Sleutel tot 150 personen en het Café tot 
70 personen. In totaal ruimte voor 300 personen. De 
eigentijdse voorzieningen in deze monumentale locatie zijn 
een prima basis voor een huwelijksceremonie, receptie, diner 
of spetterend swingfeest!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Coendersborg, landgoed in de stad 
Elkaar het Ja-woord geven, een romantisch diner organiseren of knalfeest geven? Dat kan bij 
landgoed de Coendersborg. Deze sfeervolle trouw- en feestlocatie beschikt over meerdere ruimtes, 
een gezellig terras, grote tuin en ruime parkeergelegenheid. Enthousiaste bediening zorgt dat het 
jullie gasten aan niets ontbreekt. Onze koks bereiden de lekkerste gerechten. De locatie is exclusief af 
te huren en met een band of DJ zet je een spetterend knalfeest neer!  



 

Feestarrangementen - voor 4 uur - vanaf 40 personen 

Onze enthousiaste bediening serveert de hapjes uit en loopt gedurende de avond rond met drankjes  
 

Feestarrangement Noorderhaven – 35,00 per persoon 

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee 

• Snaaiplanken met oude kaas, belegen kaas, brie en kruidenkaas  

Groninger worst, groentesticks met een lekkere dip, gemengde nootjes, tacochips en 
Gruyèrekaasstengels.  

• Bourgondische bitterballen 

• Vegetarische bieterballen 

 

Feestarrangement s’ Amuse – 37,00 per persoon 

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee 

• Snaaiplanken met crostini’s met hummus en salsa.   

Oude kaas, belegen kaas, brie en kruidenkaas, Groninger worst, groentesticks met een lekkere 
dip, gemengde nootjes, tacochips en Gruyèrekaasstengels.  

• Bourgondische bitterballen 

• Vegetarische bieterballen 

 

Feestarrangement Gourmand – 39,00 per persoon  

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee 

• Snaaiplanken met oude kaas, belegen kaas, brie en kruidenkaas  

Groninger worst, groentesticks met een lekkere dip, gemengde nootjes, tacochips en 
Gruyèrekaasstengels.  

• Truffel van pompoen, roomkaas en pistachenootjes (v) 

• Verse zalm in soja gemarineerd met  sesam   

• Bourgondische bitterballen 

• Vegetarische bieterballen 

 
 
 

 “Bovenstaande arrangementen zijn  

uit te breiden met ons ‘extra feestelijk  

arrangement’ voor € 7,50 per persoon.  

Ontvang de avondgasten met  

een glas prosecco  

en sluit het feest af met een  

afsluitende snack zoals een puntzak friet  

of een lekkere hamburger“ 

Zelf een leuk idee? In overleg is van  

alles mogelijk! 



 

Suggesties voor het diner 

Diner met buitenkeuken 
Onze koks gaan live voor jullie grillen en koken. Daarbij is er professionele bediening die ervoor zorgt 
dat alles gezellig en goed wordt uitgeserveerd – kortom het gehele diner wordt begeleid.  
 
Voorgerecht - 7,50 

• Mokje soep van dag (v) of soep naar keuze met bruschetta’s en smeersels zoals hummus en 
tapenade 

 
Hoofdgerecht – 27,50 
De gasten kunnen een keuze maken uit onderstaande gerechten in de buitenkeuken:  

• Entrecote gemarineerd in olijfolie en rozemarijn  

• Hamburgers van Groningsweiderund  

• BBQ worstjes 

• Gegrilde groente  

• Griekse salade met tomaat, komkommer, olijven en geitenkaas 

• Rucola-salade met venkel courgettes en paprika, met een dressing van olijfolie en verse kruiden 

• Aardappelsalade van aardappeltjes in de schil met kappertjes, ui, augurkjes 

• Frites met mayonaise 

• Brood, kruidenboter en huisgemaakte sauzen 
 
Dessert - 8,50 

• Verse aardbeien, limoenijs en slagroom 
 

• Koffie en thee met huisgemaakte 
chocoladebrokken  - 5,50 

 

“Voor de kinderen kunnen we uiteraard 

een aangepast kindermenu maken: frites, 

kroketje, appelmoes, mayonaise, ketchup, 

ranja en een waterijsje - 14,50“ 
  



 

Uitgeserveerd drie- of viergangen diner   
 
Voorgerecht – 10,00 
Salade van gerookte eendenborst met bloedsinaasappel, komkommer en venkel  
Geserveerd met brood en gezouten boter  
OF 
Soep - 6,50  
van bospaddenstoelen met truffelcroutons (v)    
 

Tussengerecht - 15,50 
Coquilles – getrancheerd – met citroenrisotto en groene kruiden 

 
Hoofdgerecht v.a.  - 22,50 
Rouleau van kalkoen gevuld met pistache, abrikozen en jus van morilles  
OF 
Verse vis van de dag op zomergroente met prosecco-saus en chips van 
Parmaham  

 
Dessert  - 8,50 
Wentelteefjes van Fries suikerbrood met kaneelijs, 
poedersuiker en cress  

OF 

Panna cotta met passievruchten en pure chocolade  
  



 

 

Mogelijkheden 
 
We adviseren en begeleiden jullie graag van A tot Z! Een aantal tips en mogelijkheden:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Huwelijksopstelling BuitenSociëteit     Huwelijksopstelling Coendersborg   
 
 
Uiteraard is een band of DJ van harte welkom! Wij adviseren:  

 

  
 
 
 
 
 
   www.casinoroyalemusic.nl                www.unitedvisions.nl 

 
 
Tip fotograaf – LS Fotografie  
www.lsfotografie.nl - Lyuda Stinissen 
 
Muziek bij binnenkomst van het bruidspaar kan zowel binnen als buiten, via onze professionele 
geluidsinstallatie 
 
Leuke optie bij de BuitenSociëteit aan het Paterswoldsemeer: hier kunnen jullie na het feest 
wegvaren in het ‘huwelijksbootje’! 
  

http://www.casinoroyalemusic.nl/
file://///NAS-SERVER/Serverdata/AAADigitale%20Informatie%202016/Wordbestanden%202016/www.unitedvisions.nl
http://www.lsfotografie.nl/
http://www.casinoroyalemusic.nl
http://www.unitedvisions.nl/show-productions/faciliteiten/dj-shows


 

Locatiehuur exclusief bedrag voor de huwelijksvoltrekking 
 
Café de Sleutel per dagdeel       € 100,00 
 
De BuitenSociëteit Paterswoldsemeer en de Coendersborg   € 300,00 
 
De locaties kunnen op alle dagen van de week worden afgehuurd. In de ruimtes is een 
geluidsinstallatie, beamer, scherm en microfoon aanwezig.  
 
Huur locatie voor alleen huwelijksvoltrekking vanaf € 100,00 - afhankelijk van dag tijdstip en verdere 
invulling van de dag. Dit is exclusief de ambtenaar. 
 
 

Offerte aanvragen 
 
We maken graag een vrijblijvende offerte op maat voor jullie huwelijksdag. Deze is altijd bedoeld als 

‘praatplan’ en kan worden bijgesteld naar jullie wensen. Kom gerust eens langs op jullie favoriete 

locatie, bekijk de mogelijkheden en geef aan wat jullie wensen zijn! 

 

Afspraak maken? 

Bel 050-3129213 voor meer informatie of mail naar info@samuse.nl 

 
 

 

“We verzekeren onze grootst 

mogelijke zorg aan jullie 

bruiloft te besteden. Als er 

vragen zijn, dan horen wij 

dat graag. Veel plezier met 

de voorbereidingen voor jullie 

grote dag!” 
 
 

 
 
 
  



 

Algemene voorwaarden 

• Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderstaande 
voorwaarden.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover 
die schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.  

• De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.  

• Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wijzigingen in de btw percentages en ook alle 
overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd komen voor rekening van opdrachtgever.  

• Op alle locaties van s’ Amuse is het mogelijk een band of DJ in te huren.  

• In de Sleutel moet de DJ de bassen eruit draaien. 

• Orkesten zijn welkom, mits niet of nauwelijks versterkt.  

• Bovenstaand klinkt streng, maar we houden graag rekening met onze woonomgeving. 

• Als een DJ of orkest extra opbouwtijd nodig heeft voor een feest, en extra betekent voor ons meer dan een uur 
voor aankomst van de gasten, dan kunnen we daar extra kosten voor in rekening brengen 

• Voor het inzien van de privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen we 
naar onze websites.  

Prijzen 

• Voor het culinaire gedeelte (hapjes, diners, lunch, ontbijt, buffet etc.) wordt het opgegeven aantal gasten 
gefactureerd, tenzij er meer gasten aanwezig zijn. 

• Voor een drankenarrangement wordt het gemiddelde aantal tussen  opgegeven en aanwezige gasten 
gefactureerd. 

• Als dranken op nacalculatie worden gefactureerd is bovenstaand tav drankenarrangement niet van toepassing 

• Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. 

• Als een partij voor een totaalbedrag is aangenomen en het aantal gasten is minder,  dan is dit niet van invloed op 
het eindbedrag, tenzij van te voren duidelijk anders is overeengekomen. Bij meer gasten zal het bedrag in overleg 
worden aangepast.  

• Allergieën, bijzondere wensen en diëten dienen uiterlijk één week voor aanvang  van het diner worden 
doorgegeven. Hiervoor zullen we in de meeste gevallen extra kosten in rekening brengen. 

• Voor kinderen tot 12 jaar kunt u een kindermenu bestellen  

Wijzigingen en annuleringen 

• U kunt tot 7 dagen van te voren kosteloos het aantal personen wijzigen met maximaal 10 % afwijkend van het in 
eerste instantie genoemde aantal. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement kunt u nog wijzigingen 
doorgeven. 

• U kunt tot 6 maanden voor de bijeenkomst gratis annuleren. Daarna in overleg, afhankelijk van de 
omstandigheden en het vervolgtraject. 

• Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te 
worden ingediend.  

• Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn verder van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). 
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek per mail toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen 
die van onze diensten gebruik maakt, aangevuld met de voorwaarden zoals hierboven vermeld. 

 
Betaling 

• Betaling kan alleen geschieden per contante betaling, pin of op factuur. 

• Opdrachtnemer is gemachtigd om een aanbetaling van 50% van de begroting te vragen.  

• Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

 
 


