Trouwen in het Van Sminia Huys

Aankomst

U wordt ontvangen met bruisende champagne en amuses. Bij mooi weer kan het ontvangst in
de unieke Franse binnentuin.

Diner
Trouwen in het Van Sminia Huys en daarna het
huwelijksfeest vieren op dezelfde unieke
locatie? Wij kunnen het feest helemaal
compleet maken, van de huwelijksvoltrekking
tot de huwelijksnacht; een gratis luxe
bruidssuite met jacuzzi voor het bruidspaar.
Wij heten u van harte welkom in ons herenhuis aan de Tweebaksmarkt. Met één van de
mooiste lijstgevels uit de eerste helft van de
achttiende eeuw is het Van Sminia Huys een
karakteristiek gelegen pand in het mooie en
culturele centrum van Leeuwarden. Gebouwd
in 1739 door Catharina van Sminia (de weduwe
van Gozewijn baron van Coehoorn) die hier tot
haar dood heeft gewoond. Het pand is hierna
bewoond door vele voorname geslachten,
denk hierbij aan bekende namen als de Van
Wyckels en de Van Vierssensen, burgemeester
Thijs Feenstra, staatsman Jan Bieruma Oosting,
burgemeester Bloembergen en “pepermunt
dokter” Uffelie. De stijl is warm en persoonlijk in
dit historisch pand die alle authenticiteit heeft
behouden. U waant zich eeuwen terug maar
met het comfort van vandaag. Een unieke
binnentuin die in ca. 1850 is ontworpen door
de befaamde landschapsarchitect Lucas Pieters
Roodbaard. Rechts van de hoofdingang bevindt
zich de Bibliotheekkamer. De bibliotheekkamer
is bijvoorbeeld zeer geschikt als speelkamer
voor de kinderen tijdens jullie huwelijksfeest.
Door het klassieke interieur, maar ook door de
huiselijke sfeer in het pand, zullen jullie je snel
op jullie gemak voelen. Catharina van Sminia,
mr. Jan Bieruma Oosting en stadsarts Dr. Uffelie
gingen jullie eeuwen geleden reeds voor…

Het driegangendiner vindt plaats in de stijlvolle 19e-eeuws dinerzaal “de Tuinzaal”. Deze ruimte
kan ongeveer 60 gasten waarborgen en is voorzien van een openhaard en mooie openslaande
deuren naar de prachtige binnentuin. De tuin in combinatie met de Tuinzaal biedt volop
mogelijkheden.
Driegangendiner met wijnarrangement inclusief tafelwater voor €59,50 p.p.

Feestavond (tot ca. 120 personen)

Een grote zaal met drie grote tuindeuren die toegang bieden tot de unieke Franse stadstuin.
Wanneer het weer jullie dan ook gunstig gestemd is, kunnen jullie gebruik maken van deze
intieme binnentuin. Voor de ‘kleine gasten’ is er een bibliotheekkamer. Deze kamer deed
vroeger dienst als opkamer en gaf de adel uitzicht op het "gepeupel". De kamer is volledig in
oude staat hersteld. Deze is zeer geschikt als speelkamer voor kinderen tijdens jullie
huwelijksfeest.
Op uw feestavond serveren wij diverse dranken:
• Wijn: huiswijn, d'arjolle, wit, rood of rosé
• Bier
• Berenburg
• Jenever
• Binnenlands gedestilleerde dranken
• Fris: cola, sinas, 7-up, rivella, tonic, jus d’ orange, alcohol vrije cocktails
Feestarrangement 5 uren onbeperkt € 25,- p.p. (elk uur extra €5,- p.p. of nacalculatie)
Optioneel: luxe hapjes gedurende de gehele avond
Luxe truffel kroket, zalmbitterballen, kaasstengels, steak op brioche etc. Als afsluiter serveren
wij een zakje friet met mayonaise.
Luxe hapjes €6,50 p.p.

Bruidssuite*

Speciaal voor het bruidspaar een luxe suite met jacuzzi. Deze kamer is de gehele dag te
gebruiken, dus omkleden of gewoon even uitpuffen kan heerlijk op dezelfde locatie..
De volgende morgen heerlijk uitslapen en met z’n tweeën romantisch ontbijten op bed.
Wordt u aangeboden door het Van Sminia Huys
*Optioneel zijn er nog twee extra tweepersoonskamers op dezelfde locatie. Overleg met ons
voor prijzen en beschikbaarheid.
Extra zaken (zoals bijvoorbeeld muziek of bruidstaart) kan in overleg geregeld worden.

Meer informatie?
Voor meer informatie, een offerte of een vrijblijvende bezichting kunt u contact
opnemen met 058 - 21 22 202 of via info@sminiahuys.com.
Sminia huys
Tweebaksmarkt 36
8911 KX Leeuwarden
www.sminiahuys.nl

