
Trouwen bij Lake House Rotterdam | 1

Let’s say “I do”



2 | Let’s say “I do”...



Trouwen bij Lake House Rotterdam | 3

Inhoudsopgave
Let The Adventure Begin! 4 & 5

Lake House Rotterdam 6 & 7

Food & Beverage | Beverage 8 & 9

Food & Beverage | Food 10 & 11

Food & Beverage | Canapés 12

Food & Beverage | Streetfood 13

Food & Beverage | Sandwiches & Wraps 14

Food & Beverage | Italiaanse Tafel 15

Food & Beverage | BBQ 16 & 17

Food & Beverage | Sitdown Menu 18

Food & Beverage | Walking Dinner 19

Tips & Ideas 20

De Feiten en de Cijfers 21

Huur materialen 22

Spelregels 23

Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen, inclusief BTW en gelden tot 1 februari 2023
Fotografie gebruikt in deze brochure is bedoeld om een sfeer beeld te creëren.

Aan deze foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.
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De dag dat jullie elkaar het ja-woord geven is een dag die jullie nooit meer zullen vergeten. Een dag die de 
perfecte locatie verdient! Lake House Rotterdam biedt de ultieme entourage om van jullie dag de mooiste van 
jullie leven te maken. Gelegen in het Bergse Bos met uitzicht over het water en de natuur, biedt Lake House de 
mooiste setting.

Jullie huwelijksdag is een speciale gebeurtenis, een romantische dag waarop alles perfect en in  
stijl moet verlopen. 

Onze exclusieve binnenruimte biedt plek aan groepen tot 120 personen en beschikt over een eigen terras en 
tuin. Wat is er romantischer dan buiten, midden in de natuur, te trouwen?

De mogelijkheden bij Lake House zijn onbegrensd! In deze brochure geven wij jullie een kijkje in onze 
mogelijkheden voor o.a. ceremonie, receptie, een smaakvol diner en het grandioze feest.

In onze uitgebreide partner brochure vinden jullie een overzicht van al onze vaste partners waarmee we jullie 
dag tot een uniek hoogtepunt brengen.

Let the adventure begin!

Ja, ik wil! Van ceremonie tot het feest, Lake House biedt dé ultieme entourage voor een 
onvergetelijke trouwdag!
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Letterlijk en figuurlijk een samenspel tussen smaak, feest, gezelligheid en natuur;
Lake House Rotterdam is de hotspot van Zuid Holland!

Ontspannen met een goede kop koffie, een heerlijke lunch, uitgebreid diner en natuurlijk een  
welverdiende borrel. Met een riant terras dat uitkijkt over het water en een speeltuin voor de kinderen 
raakt niemand hier ooit uitgekeken. Plof neer op een van de loungebanken of neem plaats aan de 
buitenbar. En als het buiten te fris wordt, verplaats je gewoon naar binnen. Want ook daar ontbreekt 

het werkelijk aan niets!

Lake House Rotterdam
EEN UNIEKE PLEK IN DE NATUUR
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Food & Beverage
APERITIEF & TOAST

Cava | per glas            7,-
Cava | per fles vanaf           32,50
Cava | Magnum Tresor | 1,5 liter         65,-

Champagne Franciacorte | per glas         15,65
Champagne Franciacorte | per fles vanaf        81,-

DRANK ARRANGEMENTEN

Dutch Drinks | per persoon per uur         8,35
Heineken | frisdranken | huiswijnen | port, sherry, vermouth, jenever 
International Drinks | per persoon per uur        12,70
Dutch Drinks uitgebreid met gin, whisky, rum, Campari en wodka
Kids Drinks | per kind per uur | 4 tot 12 jaar        5,95
Voor kinderen tot 4 jaar hoeft niets betaald te worden

BOTTLE SERVICE

Alle gedistilleerde dranken in ons assortiment kunnen per fles worden afgenomen.
Bacardi | Sylvius | Jack Daniels | Grey Goose | Licor 43 | Amaretto | vraag naar ons volledige assortiment

SPECIALS

Gin & Tonics | eigen bar | minimale afname van 250 euro aan Gin Tonic   
in overleg kunnen wij een speciale Gin & Tonic bar verzorgen

Cocktails | eigen bar | minimale afname van 250 euro aan cocktails     
zie onze cocktailkaart voor de mogelijkheden qua cocktails en virgin cocktails 

Smaakwaters | in overleg

Digestief tafel | vraag naar de mogelijkheden

BEVERAGE
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Food & Beverage
BAR SNACKS

Gezouten eenvoud | per 10 pers. 10,50
noten | olijven | kaaskrokantjes 
Noten & olijven | per 10 pers. 5,65
Cruditées | per 10 pers. 5,65
Jamon Iberico de Bellota | per 100 gr. 30,25
Brood & Smeersels | per 2 pers. 2,95

FOOD

BITES

Oesters | per stuk v.a. 4,85
Wraps | per 4 stuks 12
Sandwiches | per stuk 5,95
Canapé | per stuk 3,20
Bittergarnituur | per stuk 1,60
bitterballen | kaasloempia’s | tatsuta
Vegetarisch Bittergarnituur | per stuk 1,60
vega bitterballen | kaasloempia’s | vega loempia’s
Streetfood | per stuk 5,15

LUNCH / DINNER

Sitdown 3 gangen keuzemenu 49,-
prijs per persoon
Sitdown 4 gangen keuzemenu 51,50
prijs per persoon
Sitdown 5 gangen keuzemenu 59,50
prijs per persoon
Walking Dinner 8,35
per persoon per gang
Italiaanse Tafel | vanaf 20 personen 46,-
prijs per persoon 

  BBQ

   BBQ Easy | vanaf 30 personen      38,-
   prijs per persoon
   BBQ Deluxe | vanaf 30 personen  44,50
   prijs per persoon

KIDS
   Kindermenu  13,50
   kidsburger | verse frites met mayonaise | kinderijsje
   Kinder BBQ menu 19
   kids eten mee van de BBQ

Uiteraard kunnen wij rekening houden met allergiën en 
dieetwensen.

De beschikbaarheid van gerechten kan afwijken van de 
voorbeelden in deze brochure.

Bij groepen groter dan 12 personen verzoeken wij u de 
keuze van tevoren door te geven.

DESSERTS

Lake House Grand Dessert | vanaf 2 personen  17,85
proeverij van de chef | prijs per persoon 
Lake House Dessert Buffet           11,-
gebak | tiramisu | romanoff | rood fruit | slagroom
Italiaans Dessert              11,-
Semi Fredo Limoncello | vers fruit | tiramisu 
sorbet ijs | roomijs | chocotaart 
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Food & Beverage
Onder canapés verstaan wij onebites, lepel amuses en bruschetta’s.

CANAPÉS | 3,20 PER STUK

Tatare van Zalm | mierikswortel crème
Tonijn tataki | kimchi | sesam soja dressing

Hollandse garnalen | cocktail

Steak tartare | eidooier crème | zoetzure sjalot
Rundercarpaccio | pesto | parmezaan

Gerookte eend | vadouvan crème

Caprese | tomaat | pesto | mozzarella
Hummus | gegrilde groenten | koriander

Brie | uiencompôte | walnoot
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Kibbeling | tartare saus
Torpedo garnalen

Mini burger | rund
Kip cashew | rijst

Yakitori
Pita pulled pork

Bao Bun pulled pork

Bao Bun pulled mushroom
Pita falafel

Vegetarische loempia
Puntzakje frites met mayonaise | per 2 personen

Food & Beverage
STREETFOOD | 5,15 PER STUK

Voor de lekkere trek tijdens jullie feest!
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Food & Beverage
SANDWICHES | 5,95 PER STUK

Tonijnsalade | appel | ui | kappertjes

Kipfilet | avocado | chipotle
Rundercarpaccio | pesto

Gegrilde groenten | hummus | koriander
Oude kaas | truffelmayonaise

Perfect als lichte lunch voor jullie gasten!

WRAPS | 12,- PER 4 STUKS

Tonijnsalade | appel | ui | kappertjes

Kipfilet | avocado | chipotle
Rundercarpaccio | pesto

Gegrilde groenten | hummus | koriander
Oude kaas | truffelmayonaise

Perfect als lichte lunch voor jullie gasten!
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De Italiaanse tafel vindt haar inspiratie in de typisch Italiaanse invulling van 
lunch en diner aan een lange tafel, in de schaduw van de olijfbomen op een 
warme zomerdag.  Een Italiaanse tafel biedt een informele ‘shared dining’ ach-
tige sfeer, en is ook in vegetarische variant mogelijk.

Deze gerechten worden geserveerd vanaf etagieres;

Food & Beverage
ITALIAANSE TAFEL | VANAF 20 PERSONEN, 46,00 PER PERSOON

Carpaccio
Parmezaan | pestomayonaise | rucola

Smashed Tuna
kappertjes | radijs | mierikswortelcreme 

Caprese
mozzarella | tomaat | basilicum

Bietencarpaccio
mieriksworteldressing | granaat appel

Koude pasta salade
courgette | olijven | zongedroogde tomaat

Caprese
mozzarella | tomaat | basilicum

Deze gerechten worden geserveerd van de Green Egg;

Runder ribeye 
tomatensalsa

Papillotte van vis
tomatensalsa

Gamba Piri Piri

Geroosterde groenten | paprika | aubergine | courgette
Gemarineerde olijven, Tomatensalade, Ravioli
Groene salade | extra vierge olijfolie

Pesto, extra vierge olijfolie

Focaccia | aioli | pesto 

Om de Italiaanse tafel in stijl af te sluiten kunt u kiezen voor: 
Grand Dessert | 17,85 p.p. 
Italiaans Dessert | 11,- p.p. 
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BBQ EASY | VANAF 30 PERSONEN, 38,- PER PERSOON

Kipsaté
Procureur

Rundvleesburger
Scampi’s in knoflook

Merguez

BBQ DELUXE | VANAF 30 PERSONEN, 48,50 PER PERSOON

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar eten mee voor de helft van de prijs.

Food & Beverage
BBQ

Heerlijke gerechten van de Green Egg & Kopa grill!

Runder ribeye
Zeebaars

Scampi’s in knoflook
Iberico ribfingers

Merguez

Groene salade | French dressing
Italiaanse tomatensalade | venkel

Huisgemaakte kartoffelsalade
Watermeloen

Satésaus | cocktailsaus | knoflooksaus | stokbrood

Verse frites met mayonaise  | meerprijs 4,85 (2 personen) 

Groene salade | French dressing
Italiaanse tomatensalade | venkel

Huisgemaakte kartoffelsalade
Tabouleh

Fruit salade

Geroosterde groenten | groene asperges | rode punt paprika | courgette | aubergine 

Pesto | antiboise | Lake House BBQ saus | aioli | stokbrood | verse frites

BBQ’s zijn onder voorbehoud van het weer. Lake House behoudt ten alle tijden de eindbeslissing tot doorgang van de BBQ.
Bij gematigd slecht weer kan er voor worden gekozen onder de parasols te BBQ’en en in de zaal te dineren.

Om de BBQ in stijl af te sluiten kunt u kiezen voor het Lake House Dessert Buffet | 11,- per persoon



Trouwen bij Lake House Rotterdam | 17



18 | Let’s say “I do”...

VOORGERECHT

Tonijn Tataki
kimchi | sesam soja dressing

Rundercarpaccio
Parmezaan | pesto mayonaise

 rucola

of Burrata a la Caprese
tomaat | pesto | basilicum

pijnboompitten

EXTRA TUSSENGERECHT BIJ 4 GANGEN

Groente Risotto
seizoensgroenten

Zeebaars
seizoensgroenten | anti boise

Ravioli
spinazie | geitenkaas | gepofte quinoa

of

HOOFDGERECHT

Fjord Zalm
seizoensgroenten | beurre blanc 

Flat Iron Steak
seizoensgroenten | rode wijn jus

Moussaka 
aubergine | geitenkaas becamel 

pomme paille | tomatensaus

of

EXTRA TUSSENGERECHT BIJ 5 GANGEN

Food & Beverage
SITDOWN 3,4,5 GANGEN KEUZE MENU | VANAF 49,- PER PERSOON

Verse frites met mayo | + 4,85 per 2 personen

of

of

NAGERECHT

Crème brûlée
vanille ijs

Chocolate Heaven
chocolade taartje | chocolade ijs 

amandel crunch

Internationaal Kaasassortiment
supplementprijs 7,50 p.p.

of of
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Rundercarpaccio
Parmezaan | pestomayonaise | rucola

Tonijn Tataki
kimchi | sesam soja dressing

Groente Risotto
seizoensgroenten

Zeebaars
seizoensgroenten | anti boise

Flat Iron Steak
seizoensgroenten | rode wijn jus

Chocolate Heaven
chocolade taartje | chocolade ijs amandel crunch

Food & Beverage
WALKING DINNER 6 GANGEN | 8,35 PER GANG PER PERSOON
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We denken graag met jullie mee om van jullie bruiloft de ‘best  
wedding ever’ te maken! We stromen over van de toffe ideeën en 

zitten bordevol inspiratie.

Thema’s
Give Aways, Guest goodie bag, Katerwater etc.

Polaroid, Fotobooth etc.
Instaframe

To Have & To Hold... In case you get cold!
Sterretjes op een speciaal moment

Party slippertjes
Kids table / nanny service
Bloemen / ballonnen boog

Ballonnen met naam
The Personal Touch

Fakkels, Vuurkorven etc.
Lanterns

Persoonlijke welkomstboodschap op een bord van 100 bij 70 cm

Tips & Ideas
FOR YOUR BIG DAY
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MOGELIJKHEDEN
Trouwceremonie, receptie, diner & feest
Hip / modern, landelijk, romantisch
Live muziek
Buiten trouwen

OPPERVLAKTES

Zaal   m2  ceremonie receptie diner  feest
Party Room  112  +/- 70  +/- 120  +/- 70  +/- 120
Private Room  38  +/- 40  +/- 50  +/- 40  -
Terras & Tuin  +/- 450  +/- 150  +/- 200  +/- 100  -
     exacte aantallen in overleg

PARKEREN
Op de parkeerplaats voor het pand is plek voor 160 auto’s. Wij beschikken tevens over 6 invalide  
parkeerplekken recht voor het pand. Ook de trouw auto kan direct voor het pand geparkeerd worden.

LIVE MUZIEK
In onze Party Room beschikken wij over een speciale patch kast waar het live entertainment op aan kan sluit-
en en het geluid in onze zaal over kan nemen. De licht installatie in Lake House is volledig op jullie wens af te 
stemmen qua zowel kleur als beweging.

In onze patch kast bevinden zich de volgende aansluitingen:
Geluid: 2x XLR aansluiting | 2x Subwoofer aansluiting | 1x Tulp aansluiting | 1x Aux aansluiting
Stroom: 1x krachtstroom 380V | 2x reguliere stekkerdoos 230V

ZAALHUUR & EXCLUSIVITEIT
Voor het gebruik van de Party Room rekenen wij € 965,- zaalhuur. Hierbij inbegrepen zijn het 
gebruik van licht & geluid, het VIP terras met buitenbar, twee parasols (5 x 5 meter) met heaters. 
Deze kunnen op verzoek gekoppeld worden met zijwanden.

De Feiten
EN DE CIJFERS
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Huur Materialen
VAN DJ-SET TOT BALLONNEN

Mocht ons vast licht en geluid niet voldoende zijn dan is het mogelijk om extra spullen bij te huren.
De genoemde prijzen zijn per dag.

GELUID

Speaker set (voor buiten) 60
Bose F1 set | 2x F1 Model 812 top speaker | 2x Bose F1 subwoofer

Microfoon 30
Shure | draadloos | inclusief microfoon standaard

DJ set 195
2x Pioneer CDJ2000 - Nexus II | 1x Pioneer DJM900 - Nexus II

VOOR EXTRA SFEER BUITEN

Heaters 16,50
gasheaters | per stuk

DECORATIE

Ballonnen 8,00
per 3 stuks
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Onze Spelregels
VOOR EEN SUCCESVOLLE BRUILOFT

Eigen styling & decoratie

- Is er schade ontstaan tijdens op- en/of afbouwwerkzaamheden, dan worden de kosten doorbelast.
- Het is niet toegestaan spijkers, punaises of plakband te gebruiken.
- Nooduitgangen dienen vrij gehouden te worden.
- Wanneer (elektrische) installatiewerkzaamheden nodig zijn, dienen deze altijd te worden gedaan in het bijzijn van een 
van onze werknemers en vooraf gemeld te worden.
- Alles moet na afloop netjes worden afgebouwd en achter gelaten. Afval kan uitsluitend met onze toestemming worden 
achtergelaten, afhankelijk van de hoeveelheid kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
- Confetti, rijst, gelukslampionnen, een schuimkanon e.d. zijn niet toegestaan.
- Vuurwerk is niet toegestaan. 
- Lake House zet graag zaken voor je klaar! Hiervoor rekenen we een tarief van €38 ex btw per uur.

Het aanleveren van goederen

De goederen van jullie leveranciers moeten ook geleverd worden; dit kan op dezelfde dag als dat de bruiloft plaatsvind. 
De aflevering is alleen in overleg en op aangegeven tijdstippen mogelijk en dienen te worden verzonden aan de afdeling 
Events. Op de goederen dient duidelijk de naam en datum te worden vermeld. Wij aanvaarden geen enkele aansprake-
lijkheid voor vermissing of beschadiging van de goederen, ook niet indien voor de goederen door ons voor ontvangst is 
getekend. Wij beschikken niet over een laadplatform of vorkheftruck, hier dient door leveranciers rekening mee te worden 
gehouden. Leveranciers zijn verplicht de goederen naar de door Lake House Rotterdam aangewezen opslagruimte te 
brengen. Deze ruimte bevindt zich op de begane grond. Zendingen die langer dan een (1) dag van tevoren worden aange-
leverd worden op kosten van de afzender geretourneerd. Achtergebleven goederen worden 2 dagen bewaard, waarna de 
materialen worden verwijderd zonder de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Indien materialen zonder kennisgeving 
worden achtergelaten worden deze direct verwijderd.
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