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Dag aanstaand bruidspaar, 

 

Hieronder vinden jullie prijzen van mogelijkheden voor trouwen in en om 

Klooster Nieuwkerk. Dit is om jullie een indruk te geven van wat er kan. 

Maar er kan nog veel meer! Kom met ons 

bespreken wat jullie wensen zijn zodat we een 

passend voorstel kunnen doen. Graag tot snel 

ziens! 

Hartelijke groet, 

Anke en Frans Naalden 

013-5302510 

info@kloosternieuwkerkgoirle.nl 
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Ceremonie 
 

Jullie kunnen kiezen uit een plekje in de tuin, bij minder mooi weer kunnen 
jullie terecht in de huiskamer of in de grote zaal. 
We zorgen voor witte stoelen en versiering. De mooiste foto’s worden gemaakt 

tijdens en vlak na de ceremonie. 
 

  
Prijs: zie locatiehuur 

 

Taartentafel en proosten 
  
Proosten met een heerlijk glas Prosecco en voor de 

kinderen kinderchampagne.  
Op de taartentafel zullen 5 verschillende taarten 

staan. 

Prijs : € 20 voo r  

 

 
 

 

Prijs: € 10,00 per persoon 
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Diner 
 

Zie hieronder twee ideeën voor het diner.  
Uiteraard zijn dit enkel suggesties, jullie wensen horen we graag. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Shared diner 
In schalen geserveerd op een sfeervol gedekt tafel. 

 
Voorgerechten: 

Parmaham met diverse meloensoorten 

Schaaltjes tapas (olijfjes, pepadews,gedroogde tomaatjes) 
Pastasalade 

Bijpassende broodsoorten met tapenades 
Hoofdgerechten: 

Varkenshaas in balsamico-thijmsaus 

Kipfiletstukjes in gekruide tomatensaus 
Lasagne bolognese 
Gemengde slasoorten met feta, pijnboompitjes, komkommer, tomaten, 

paprika 
Gekruide rijst 

Dessert: 
Cappuccino bavarois in kopjes 
Verse fruitsalade 

 
Prijs € 27,50 per persoon 
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2. BBQ uitgeserveerd 
 
Voorgerecht: 

 Carpaccio amuse: klein bordje carpaccio met flinterdun gesneden 
runderhaas op een bedje van ijsbergsla afgegarneerd met pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas en een dressing van dille. 

Hoofdgerecht: 

 Wat voor heerlijks krijg je?  

Biefstuk van het Zandeind, brochette van varkenshaas, kipfilet van het 
Gildenhoen, Kloosterhammetje, Kiptournedos op een stokje, 

rundvleessalade, aardappelsalade, pastasalade, spitskoolsalade, 
bleekselderijsalade, appel/rozijnsalade, salade met dille, cocktail-, tartaar-, 
shaslick-, en satésaus 

 Breekbrood wit en bruin & desembrood, kruidenboter en aioli  
Salade en brood in schalen op tafel. 

 
Dessert:  
Tiramisu 
 
Prijs per persoon € 29,95 
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Feestavond  
Suggesties voor hapjes: 

 Op iedere tafel olijfbomen houten planken met daarop 
oude kaas, snijwaren, olijven, zongedroogde tomaatjes, 

Prijs: € 2,80 per persoon 

 We gaan met lekkere hapjes rond! 

2 x vers gemaakte stokbroodrondjes met heerlijk beleg 
3 x ambachtelijk bereid bittergarnituur 
Prijs: € 8,50 per persoon  

 Mini pizza of mini hamburger 

Prijs: € 2,50 per persoon 
 

Drankjes 
 

Bieren      

Flesje bier  €         2,25   

Speciaal bier  €         3,85   

La Trappe Puur  €         3,00   

   

Alcoholvrije drankjes      

Koffie en thee  €         1,90   

Flesje frisdrank  €         2,20   

Vruchtensappen  €         2,20   

   

Wijnen   

Witte wijn  €         3,75   

Rode wijn  €         3,75   

Rosé  €         3,75   

Wijnarrangement: op aanvraag   

   

Gedistilleerd    

   

Jenevers en vieux  €         3,25   

Port, sherry, vermout    €         3,25   

Mixdranken (0,2 cl) met frisdrank   €         3,60   

Mixdranken (0,2 cl) met sappen  €         3,80   

Binnenlandse likeuren  €         3,60   

Buitenlandse likeuren  €         4,40   
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Afkoopprijzen drank:   
   

Arrangement A: bier, alcoholvrije dranken 

(excl. redbull), wijnen, port, sherry, vermout, 
jenevers, prijs per persoon  €       16,00  3 uur 

  €       18,00  3,5 uur 
  €       20,00  4 uur 

  €       22,00  4,5 uur 
  €       24,00  5 uur 
  €       26,00  5,5 uur 
  €       28,00  6 uur 

  €       30,00  6,5 uur 
  €       32,00  7 uur 
   
   

Arrangement B: arrangement A + 
buitenlandse en binnenlandse gedistilleerde 
dranken  € 21,00 3 uur 

 € 23,00 3,5 uur 

 € 25,00 4 uur 

 € 27,00 4,5 uur 

 € 29,00 5 uur 

 € 31,00 5,5 uur 

 € 33,00 6 uur 

 € 35,00 6,5 uur 

 € 37,00 7 uur 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

mailto:info@kloosternieuwkerkgoirle.nl


    Prijzen voor jullie mooiste dag… 
 

 
 
 

 
Klooster Nieuwkerk Goirle, Nieuwkerk 2, 5051PN, Goirle, tel 013-5302510, 
www.kloosternieuwkerkgoirle.nl.  Wij hanteren de uniforme horeca voorwaarden, op te vragen 
via info@kloosternieuwkerkgoirle.nl 
 

 

8 

Overnachten  

 

 

 

 

 

kamer 

 

1e verdieping (eigen badkamer, tweepersoons 
bedden) 

 

prijs* 

2 2 persoonskamer  € 80,00  

3 3 persoonskamer € 120,00  

4 2 persoonskamer, bruidssuite € 120,00  

5 Ruime 2 persoonskamer € 100,00  

6 Ruime 2 persoonskamer  € 100,00  

7 2 persoonskamer  € 80,00  

8 2 persoonskamer  € 80,00  

9 2 persoonskamer  € 80,00  

10 Ruime 2 persoonskamer € 100,00  

    

kamer 2e verdieping (geen eigen badkamer, wel 
eigen wastafel, eenpersoons bedden) 

prijs* 

11 1 persoons € 35,00  

12 2 persoons  € 60,00  

13 2 persoons  € 60,00  

14 1 persoons € 35,00  

15 2 persoons  € 60,00  

16 2 persoons € 60,00  

17 2 persoons, deze kamer kan vanwege de 
nooduitgang niet op slot 

€ 60,00  

18 2 persoons  € 60,00  

19 2 persoons € 60,00  

20 2 persoons  € 60,00  

21 2 persoons  € 60,00  

   

 * prijs is per kamer, inclusief BTW, excl. ontbijt   
 Ontbijt: € 9,50 per persoon  
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Locatiehuur:  
€ 2.000,- 

Hiervoor mag je ons complete klooster (exclusief 

hotelkamers) gebruiken van begin tot het eind. De mooiste 

foto’s maak je in de kloostertuin. 

Daarnaast krijg je van ons aangeboden: bloemen en andere 

aankleding, voorbesprekingen, deskundige partymanager 

(van begin tot het eind). 

 
Als jullie het goed vinden dat er nog andere klanten in ons klooster te gast 
zijn (geen bruidspaar, wij hebben altijd maar één bruidspaar per dag) 

bedraagt de locatiehuur: € 1.500,00 
 
 
 
 
Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

 

 

Veel plezier met de voorbereidingen en wij zijn heel benieuwd naar jullie 

reactie! 

Anke en Frans Naalden 
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