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Uw bruiloft bij

Geef elkaar het ja-woord met de iconische Rotterdamse skyline 
op de achtergrond. Diner samen met uw naasten en sluit af met 
een drankje terwijl u de zon ziet ondergaan in de Maas. En dan, 
wanneer de skyline oplicht, kan het feest beginnen!

Boompjes Evenementenlocatie is door de Gemeente Rotterdam 
aangewezen als officiële trouwlocatie. Dit betekent dat het mo-
gelijk is om uw complete bruiloft bij de Boompjes te verzorgen, 
inclusief ceremonie, receptie, diner en feest. 

In de Boompjes bruiloft brochure vindt u een selectie van de 
vele mogelijkheden. Omdat elke bruiloft uniek is bent u van 
harte uitgenodigd voor een vrijblijvend locatiebezoek waarin we 
uw wensen kunnen bespreken en een offerte op maat kunnen 
opstellen. 

Algemene informatie
Adres  Boompjes 701
   3011 XZ, Rotterdam
KVK  64791432
BTW  NL8558.46.975.B01
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De foodfoto’s uit deze brochure  danken wij 
aan Van der Linde catering en Meneer de Kok 
catering.



Zaal en mogelijkheden   Inclusief

Boompjes beschikt over één zaal en is 
onderverdeeld door middel van een split-
level. Hierdoor heeft de zaal twee verschillen-
de niveaus en is daardoor multifunctioneel in 
te zetten. Gezien ons split-level is de zaal ook 
geschikt voor kleineren gezelschappen.

Zaalhuur
De locatiekosten zijn afhankelijk van datum en 
dagdeel. U moet rekening houden met gemid-
deld € 2.500,- inclusief BTW. In de locatiekosten 
zit inbegrepen:

• Exclusieve toegang tot de gehele locatie 
inclusief terras
• Gebruik van het aanwezige meubilair
• Eindschoonmaak
• Gebruik van de licht- en geluidsapparatuur 
van de locatie
• Party Manager en representatieve bediening
• Gastheer (wanneer van toepassing)

Sit down diner 
120

Receptie 250 Ceremonie 170Feest 300

Theater 170 Carre 80



Extra’s

Stretchtent
Een stretchtent kan bij zowel goed als slecht 
weer zeer welkom zijn. Hij beschermt namelijk 
niet alleen tegen de regen maar ook tegen felle 
zon.

Foto’s 
Gebruik jullie herinneringen om de locatie aan 
te kleden. Dit kan door foto’s te presenteren 
op ons televisiescherm, beamerscherm, of laat 
hem afdrukken op een banner.

Velen die de locatie bezoeken zijn van me-
ning dat de locatie niet veel decoratie nodig 
heeft. Maar voor wie het wenst zijn er genoeg 
mogelijkheden om de locatie naar wens of the-
ma verder aan te kleden.

Decoratie
Van bloemen tot ballonnen tot een heuse 
Champagneboom om uw gasten extra bijzon-
der te verwelkomen: de mogelijkheden zijn 
eindeloos.

Candy Table
Veel bruidsparen zetten een candy table weg in 
onze welkomsthal. Hoe deze tafel gevuld wordt 
verschilt per keer maar is altijd lekker. 

Photobooth
 Dankzij een leuke achtergrond en verschillende 
attributen worden de leukste foto’s gemaakt 
die gasten direct mee naar huis kunnen nemen 
als herinnering aan een fantastische avond. 



Tijdlijn  

Aanvang
14:30

Ceremonie
15:00

Toost & Taart
15:45

Borrel & receptie
16:00

Diner
17:30

Feest
20:00

Afscheid
01:00

De tijden en volgorde zijn slechts een 
voorbeeld: de dag kan geheel naar eigen 
wens worden ingevuld.

Het is uiteraard ook mogelijk slechts één 
onderdeel op de locatie te laten plaatsvinden, 
bijvoorbeeld de ceremonie of de receptie.



15:45 - 16:00 Toost en Taart 
Direct na de ceremonie kunt u een toost uit-
brengen op de huwelijksvoltrekking. Vaak wordt 
hier ook het moment gekozen om de taart aan 
te snijden.

16:00 - 17:30 Receptie en borrel
Tijdens de receptie (of borrel) is er gelegenheid 
om te feliciteren en foto’s te maken.

 Dag & Avond

14:30 - 15:00 Aanvang
Uw gasten worden hartelijk ontvangen bij de in-
gang van Boompjes Rotterdam. Iedereen zal zo 
klaar staan voor het moment dat u zal arriveren.

15:00 - 15:45 Ceremonie
Een ceremonie duurt gemiddeld 45 minuten. 
Tijdens de ceremonie worden vaak persoonlij-
ke nummers afgespeeld die op voorhand zijn 
uitgekozen.

17:30 - 19:30 Diner
Het diner wordt vaak gehouden tussen 17.30 en 
20.00 uur. U kunt bij ons kiezen tussen een sit 
down dinner,  walking dinner, lopend buffet of 
barbecue.

20:00 - 01:00  Feest
Het feest start bij Boompjes vaak rond 20.00 á 
20.30 uur. U kunt zelf een DJ of band boeken, 
of via ons een DJ boeken. 



De mogelijkheden met betrekking tot de 
culinaire invulling zijn eindeloos. We hebben 
foodbooks van cateraars waar wij graag mee 
samenwerken. Deze kunnen we op aanvraag 
versturen. Om een idee te geven van de in-
vulling kunt u op de volgende pagina enkele 
voorbeelden vinden. 

Het is overigens ook toegestaan een eigen 
cateraar mee te nemen. Informeer hiervoor 
naar de voorwaarden.

Culinaire invulling



 Hapjes & Diner

Sit down dinner
Een sit down diner is vrij gebruikelijk bij een 
bruiloft. Er zijn meerdere opstellingen mogelijk, 
bijvoorbeeld het maken van één lange tafel 
waar  zo’n 50 mensen aan kunnen zitten. 
Een sit down diner is mogelijk vanaf €39,50.

Walking dinner
Bij een walking dinner zijn alle gerechten die 
geserveerd worden staand te eten. Walking 
dinners bieden onze cateraars aan vanaf €25,90.

Koud hapje - €2,00 per stuk:
• Pikante barquette met rilette van  makreel en 
limoen met haringkaviaar
• Rode bietenwrap met gerookte  kip en roomkaas 
met groene kruiden
• Dip van zoete aardappel met cashewnootjes en 
bleekselderijstengeltjes
• Blini met geitenkaas, rode uienmarmelade en 
walnoot

Buffet
Vanuit onze cateraars is een buffet moglijk van-
af €18,50. Bij een buffet schept men zelf op en 
kiest daarna een plekje uit. 

BBQ
Zeker bij lekker weer is een barbecue een leuke 
optie. De cateraars waarmee wij samenwerken 
bieden meerdere barbecue menu’s aan. Deze 
beginnen bij €26,70.



Dranken Algemeen

Er zijn verschillende opties mogelijk met betrek-
king tot de dranken. In de regel organiseren wij de 
dranken altijd zelf.

Op de volgende pagina hebben we de verschillen-
de opties weergegeven.

Wij werken met onze besloten evenementen niet 
met een baromzetgarantie.



Mogelijkheden

Welkomstdrankje
Wanneer u kiest voor een drankarrangement kunt 
u uw gasten welkom heten met een leuk welkomst-
drankje, zoals Ketel 1 Jonge Jenever met Cassis of 
Ginger Ale en kleurrijke garnering om het af te ma-
ken. Dit drankje valt binnen het drankarrangement.

Toost
Uiteraard kunt u onze drankarrangementen aanvul-
len met prosecco, champagne en/of cocktails.
• Glas Cava of Prosecco   €7,75
• Glas Champagne   €11,50

Drankarrangementen
Kiest u voor het binnenlands gedestilleerde assor-
timent, dan drinkt u onbeperkt huiswijn, bier, fris, 
Port, Sherry, Vermout, Hollandse jenevers, vruchten-
sappen, koffie en thee.
• €7,75 per persoon per uur*

Het bovenstaande pakket is uit te breiden met 
buitenlands gedistilleerde dranken zoals whisky, 
rum, wodka, cognac en likeuren. 
• + € 2,25 meerprijs per persoon per uur*

*Vraag naar de voorwaarden.

Open Bar
Indien u geen gebruik wenst te maken van de ge-
noemde drankarrangementen kunt u gebruik maken 
van een Open Bar. Alle consumpties worden op 
basis van nacalculatie gefactureerd. 

Cocktailbar 
Van Mojito tot Dark and Stormy, als welkomstdrankje 
of gedurende het feest, er zijn vele opties. Mogelijk 
vanaf € 6,00 per cocktail. We werken samen met 
onze vaste cocktailpartner Cocktailtimes. 
Lees hierover meer op onze ‘Partners pagina’. 



Partners  Eten & drinken
Van der Linde Catering
www.vanderlindecatering.nl
Van der Linde Catering concentreert zich op 
het kwalitatief hoogwaardig verzorgen van eten 
en drinken op maat. Ze zijn altijd flexibel en 
werken vanuit het verlangen om van het leven 
te genieten. Hun plezier in het werk is de basis 
voor de hoogwaardige dienstverlening die zij 
leveren, en dat merk je. De door Van der Linde 
Catering geleverde producten onderscheiden 
zich al jaren van de massa met creatieve culinai-
re innovaties en verrassende concepten. 

Meneer de kok  www.meneerdekok.nl
Het begon met een droom in 2005. Al snel 
groeide Meneerdekok door tot een volwaardig 
cateringbedrijf met een eigen professionele 
kookstudio in Rijswijk. Bij meneer de kok zijn 
ze van mening dat de cateraar een feest of 
evenement kan maken of breken. Zij begrijpen 
daarom het belang van kwaliteit, gastvrijheid en 
oog voor detail. 

Cocktailtimes  www.cocktailtimes.nl
Bij Cocktailtimes hebben ze een passie: het 
maken van de lekkerste cocktails. Dit doen zij 
het liefst vanachter hun mobiele LED-verlichte 
cocktailbar waarmee ze op verschillende even-
ts, zoals bruiloften of borrels, cocktails maken. 
Doordat ze enkel gebruik maken van vers fruit, 
A-merk dranken en professionele bartenders, 
vormen zij de lekkerste toevoeging om elke 
partij uniek en sfeervol te maken. 

L’Exception  www.lexception.nl
Sinds de oprichting in 1997 heeft L’Exception, 
onze trouwe wijnleverancier, een prachtig en 
kwalitatief assortiment opgebouwd met 
gerenommeerde, wereldwijd bekende mer-
ken waaronder Boschendal, de wijn die bij de 
Boompjes wordt geschonken. Het Boschendal 
assortiment biedt vele mogelijkheden: van de 
instapwijnen Boschen Chardonnay en Lanoy 
tot en met de Elgin wijnen. Indien u dit wenst 
kijkt L’Exception graag mee naar een uniek en 
passend wijnarrangement voor uw event.   Met deze partners werken wij graag samen. Desal-

niettemin bent u, met uitzondering van de dranken, 
geheel vrij om met een eigen partners te werken 
indien u dat wenst.

*

*



 Decoratie & extra’s
De Sitter Bloemen  www.desitterbloemen.nl
De Sitter Bloemen vertaald emotie in sfeervol-
le creaties die de zintuigen prikkelen. Om wat 
voor evenement het ook gaat: De Sitter creëert 
naar uw smaak en zorgt ervoor dat de ruimte 
écht af is. Zij denken graag met u mee om de 
locatie tijdens uw event te voorzien van de 
meest prachtige bloemwerken. 

Entertainment
•  DJ WLM  www.djwlm.nl
De enthousiaste en creatieve WLM maakt het 
mensen graag naar de zin. Met plezier mixt hij 
genres zoals disco, 80’s/90’s, R&B, House en 
hits dwars door elkaar. Indien gewenst denkt 
hij vooraf mee om het menu samen te stellen. 
WLM werkt vaak samen met een saxofonist of 
percussionist, wat zorgt voor onvergetelijke 
evenementen. 
• Groovesum  www.groovesum.nl
Groovesum, opgericht in 2004, heeft jarenlange 
ervaring in het creëren van blijvende muzikale 
herinneringen. Zij begrijpen het belang van mu-
ziek en hebben een breed aanbod aan goede 
DJ’s waar uit gekozen kan worden.

Marnix de Stigter  www.marnixdestigter.nl
Met ruim 10 jaar ervaring als trouwfotograaf 
weet Marnix precies wat hij moet doen om 
bruiloften schitterend vast te leggen. Zo kan er 
met een gerust hart volop worden genoten en 
wordt de bruiloftsrapportage nóg mooier. Voor 
Marnix is een persoonlijke benadering cruciaal: 
mooi op de foto doe je ontspannen en dat is 
precies waar hij voor zorgt. Uiteraard geld dit 
ook voor de andere fotorapportages die hij 
schiet zoals bedrijfsborrels of verjaardagen.

PHOTORIK  www.photorik.nl
Al jaren is Rik een veelgevraagd fotograaf voor 
evenementen in binnen- en buitenland. Hij is 
gespecialiseerd in het vastleggen van de sfeer 
van het evenement in direct aansprekende 
beelden. Elke gelegenheid kent zijn eigen 
momenten en hoogtepunten – Rik legt deze 
pakkend vast zodat iedereen er nog lang van 
kan nagenieten. Afgelopen jaren is Rik geboekt 
door onder andere DJ’s, eventlocaties, bedrij-
ven en particulieren. Behalve evenementen is 
Rik ook te boeken voor de mooiste 
bruiloftsrapportages. 



Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust vrijblijvend langs voor een kopje 
koffie om de locatie en het team wat beter te 
leren kennen. Door onze modulaire inrichting zijn 
er vele mogelijkheden. Daarbij gaan wij graag te 
werk vanuit een persoonlijke benadering om zo 
écht uw wensen waar te kunnen maken.

Een vrijblijvende offerte opvragen is uiteraard ook 
mogelijk. Dit kan via de website, telefonisch of 
gedurende een locatiebezoek.

Liever zelf een offerte maken? Dat kan! Via 
https://restau.nl/boompjes/inloggen kunt u zelf 
een offerte samen stellen. 

Telefoon  010 414 7548
Mail   info@boompjesrotterdam.nl
Bezoekadres  Boompjes 701
   3011 XZ, Rotterdam
Website  www.boompjesrotterdam.nl

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn 
inclusief BTW.

Graag tot ziens bij    Boompjes!


