
 

  



Trouwen bij Karakter 
 
Allereest gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. U bent bij ons aan het juiste adres voor een 

onvergetelijke dag.  

 Wedding ceremonie  

 

Voor een trouwceremonie hebben wij drie verschillende locaties waar de huwelijksvoltrekking plaats kan 

vinden.  

 

 
De locatieprijs en setup is inclusief ceremonietafel, trouwbankje voor het bruidspaar en Gazebo of Palapa 
gedecoreerd met voile. We beschikken over verschillende kleuren voile waar u uit kunt kiezen. De 
locatieprijs voor de verschillende locaties bedraagt:  
 

• Gazebo op de pier:  Nafl. 1200,- 

• Gazebo op het strand:  Nafl. 1300,- 

• Palapa op het strand:  Nafl. 1350,-   
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 Toast 
Nadat de ceremonie heeft plaats gevonden is er ruimte voor een toast. U kunt zelf kiezen waar u de toast 

wilt houden en waarmee u wilt proosten. Daarnaast kunnen wij een bruidstaart en eventueel hapjes bij de 

toast verzorgen. 

Prosecco & Champagne 

• Concha y Toro, Valle Central, Chilli      Nafl.  59.- per fles  

• Ti Amo, Prosecco Brut       Nafl.  79.- per fles  

• Belstar, Cuvee Rose Prosecco, Italy     Nafl.  79.- per fles 

• Pere Ventura – Primer Reserva Brut, Spain    Nafl.  79.- per fles  

• Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Champagne, France   Nafl. 189.- per fles 

 

Taart 

Bij een bruiloft hoort uiteraard taart, wij kunnen een bruidstaart voor u verzorgen. Als u doorgeeft wat voor 

taart u wilt of een foto stuurt kunnen wij kijken wat er voor u mogelijk is. 

• Kleine taart, 1 laag, rond of hartvormig (tot 8 personen)   Nafl.  70.- 

• Grote Taart, 2 lagen, rond of hartvormig (8 tot 15 personen)  Nafl. 150.- 

• Taarten vanaf 15 personen       Nafl.     9.50 p.p.  
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Hors d’ hoeuvres   

Voor bij een borreluurtje, een weddingtoast of een feest hebben wij ook de benodigde hapjes voor u en 

uw gasten:  

• Toastje met carpaccio, truffelmayonaise en nootjes 

• Toastje met parmaham, Parmezaanse kaas en pesto 

• Toastje met parmaham, gekonfijte meloen en zoetzure komkommer 

• Toastje met gerookte hanging tender en limoen-aioli 

• Toastje met filet american, rode ui en Parmezaankoekje 

• Toastje met beef tataki met wasabi mayonaise en krokante uitjes 

• Toastje met rilette van gerookte kip met spiced mango 

• Toastje met tonijn tartaar en Teriyaki dressing  

• Toastje met gerookte zalm, zoetzure groente en kruidenlimoen mayonaise 

• Toastje met tartaar van mahi mahi met mango, rode ui en knoflook-kruidenolie 

• Bruschetta met tomaat en pesto 

• Bruschetta met geitenkaas, walnoot en honing 

• Huisgemaakte Albondigas (gehaktballetjes) met barbecue saus 

• Mini-beef saté met Teriyaki saus 

• Mini-kipspiesje met zoet pikante marinade 

• Spiesje pittige gamba en geroosterde paprika 

• Krokante funchi met piccalilli 

• Kaasbal 

• Bitterbal 

• Vegetarische mini loempia 

 

Nafl 4,- per hapje  
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 Diner 
 Tijdens jullie trouwdag zijn er verschillende opties mogelijk voor het diner. Voor het diner bieden we 

zowel plated dinners (3 tot 5 gangen), als buffet & walking diners. Hieronder vindt u onze standaard 

opties. Deze standaard opties kunnen wij altijd aanpassen naar uw wensen en behoeften.  

Plated dinner menu’s Karakter en Koraal 

3 gangen menu  

Voor elke gang kiest u 2 opties.  

Voorgerechten (ook als tussengerecht te bestellen):  

• Salade met gerookte kip, bacon, oude kaas, mosterddressing  

• Burrata, tomaat, pesto, parmaham 

• Rundercarpaccio met rucola, Parmezaan koekjes en truffel mayonaise 

• Tonijntartaar a la Niçoise 

• Tataki van Dryrub hanging tender, Couscous, paprika aioli, pompoen, radijs en rode ui. 

• Kerrie garnalen, parmaham, watermeloen, vanille mayonaise 

• Tartaar van koud gerookte lokale witvis, rode biet, komkommer, amandel, kruidenolie 

• Pommedoro soep, bruchetta gegratineerd met Parmezaanse kaas. 

• Gevulde Bouillabaisse met kaas-crostini. 

• Truffelrisotto, diverse soorten en bereidingen van groentes 

 

Hoofdgerechten:  

• Tonijn steak met pasta, doperwten, rode biet, kreeftensaus  

• Catch of the day met funchi, groente, Krioyo saus 

• Ossenhaas met parmaham, aardappelmousseline, Parmezaan, rucola rode wijn jus (Nafl 5,-) 

• Entrecote met zoete aardappel, haricot verts, witte ui en lak van Dijonmosterd. 

• Maiskip met kruidenrisotto en diverse structuren van groente. 

• Varkenshaas spies met champignon, spek, paprika en ui, aardappelgratin 

• Couscous salade met geitenkaas, groene appel, rode biet, kerrie, geroosterde pinda’s, 

kruidenolie 

• Vegetarische lasagne met zongedroogde tomaten, champignons, paprika, tomaat en 

mozzarella  

 

Desserts:   

• Curaçaose pompoen pannenkoekjes, kaneel, vanille-ijs  

• Gebrande ananas, witte chocolademousse, gecondenseerde melk en kokosijs  

• Gateau chaud (smeltend chocoladecakeje) met vanille-ijs 

• Double chocolate brownie met chunky met mascarpone Baileys ijs. 

• Raspberry cheesecake met witte chocolademousse en limoenijs. 

• Pannacotta van mango, gesuikerde amandelen chocolade ijs. 

• Huisgemaakte appeltaart   

 

3 gangen menu: Naf 72,50 per persoon 
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4-gangen menu  

Met aanvulling van een 4e gang maakt u er een exclusief diner van voor uw gasten:  

U Kunt hierbij een keuze maken uit de diverse voorgerechten, die wij geportioneerd als tussengerecht 

zullen serveren. 

 4 gangen menu : Naf 89,50 per persoon  

 

5-gangen menu  

Met aanvulling van een 5e gang haalt u het maximale uit uw diner. 

• Spoom: Huisgemaakt ijs geserveerd met prosecco 

5 gangen menu: Naf 99,- per persoon 
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Walking Dinner (vanaf 20 personen) 

Een walking dinner wordt live voor u gemaakt en rondgebracht door ons bedienend personeel terwijl u in 
informele sfeer aan sta tafels & op lounge banken kan genieten van jullie trouwdag. Onderstaand vindt u 
de gerechten waaruit gekozen kan worden. Het walking dinner kan geserveerd worden vanaf 5 gangen.  

• Gazpacho; keuze uit tomaat, watermeloen of komkommer 

• Pompoenkokos soep 

• Tom kha soep 

• Pommodorosoep met knoflookroom 

• Carpaccio van Dorade met tomaten salsa, gefrituurde kappertjes en piccalilly 

• Tartaar van Dorade met structuren van komkommer, rode biet en kruidenolie 

• Tonijn sashimi, gember, spiced mango, amandel crunch 

• Tonijn tataki met wakame en wasabi mayonaise 

• Taartje van tonijn met groene boontjes, ei en zwarte olijven 

• Gebakken garnaal met krabsalade en groen appel 

• Zalm sashimi met peer-wasabicompote, zoetzure ui 

• Gerookte zalm met couscous, venkel crudite, basilicum crème 

• Carpaccio, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, rucola 

• Parmaham, watermeloen, zoetzure rode ui, vanillemayo, kruidenolie 

• Rilette van gerookte kip met spiced mango, avocado crème en zoetzure groenten 

• Dungesneden gegaarde kalfsmuis met tonijn crème, tomaat-chili dressing en krokante uitjes 

• Gerookte hanging tender met parelcouscous, zoetzure pompoen en frambozen gel 

• Gemarineerde jodenhaas met rucola, geroosterde pinda en Jack Daniels vinaigrette 

• Couscous salade met zoetzure groente en geitenkaas crème 

• Dry-rubbed hanging tender, aardappel, gerookte paprika aioli 

• Funchi met chimichurry en augurkendressing 

• Gekarameliseerde picanha, aardappel, piccalilly, krokante ui 

• Kerrie risotto met groene appel en yuca chips  

• Truffel risotto met structuren van diverse groente en geroosterde pinda’s 

• Tomaten risotto met Parmezaan-koekjes 

 

Walking dinner: Naf 12,50 per gang per persoon 
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BBQ Menu  (vanaf 25 personen)   

Voor een meer informele setting tijdens jullie bruiloft, bieden wij ook een BBQ menu aan. Hierbij plaatsen 

wij een BBQ op het strand waar een van onze koks de gerechten voor u gaat bereiden. De bijgerechten 

worden geserveerd in buffet vorm.  

Van de grill:   

• Verse tonijn steak    

• Varkenshaas spies met spek, paprika ui en ananas  

• Cajun stijl kip spies met mango   

Aanvullende gerechten van de BBQ:   

• Spareribs. Meerprijs Naf 10,50 p.p. 

• Braadstuk van gekarameliseerde Picanha (biefstuk).   Meerprijs Naf 11,20 p.p. 

• Hangersteak. Meerprijs Naf 12,50 p.p. 
 

Bijgerechten: (kies 3 uit onderstaande gerechten)  

• Patatas bravas met aioli  

• Caesar salade met tomaat, croutons, ei, ansjovis en Parmezaanse kaas  

• Luxe pastasalade met tomaat, mozzarella en huisgemaakte pesto  

• Caribische rijst  

• Gemengde groentes  

• Mix van tafelbroodjes met boter en tapenade  

• Gepofte aardappel met zure room, lente-ui en spekjes   

Dessert:    

• Petit grand dessert per tafel geserveerd: assortiment van verschillende desserts op een 

schaal per tafel.   

BBQ Menu: Naf 59,50 per persoon 
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    Shared Dining (vanaf 60 – 120 personen)  
Bij Shared dining serveren wij de gerechten van uw keuze op grote plateaus in het midden van de tafel. 

De grote van de gerechten hangt af van de hoeveelheid gerechtjes die u kiest. (max. 5 per gang) 
 
Voorgerechten 
 
Salades, basis van Romeins sla 

• Gerookte kip, Parmezaanse kaas, croutons, komkommer, tomaat, ei, ansjovismayonaise, bacon 

• Tonijn, haricot verts, olijven, rode ui, tomaat 

• Geitenkaas, rode biet, walnoten, aceto balsamico 

• Tomaat, mozzarella, pesto, parmaham 

• Hangersteak in teriyaki, komkommer chiki in zoet zuur, krokante uitjes 

• Tonijn, watermeloen, amandel crunch, komkommer, kruidenolie 

 

Plates 

• Carpaccio XXL- met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise/pesto, pitten melange, rucola 

• Vitello Tonato - kalfmuis met tonijn crème, kappertjes, zongedroogde tomaat, rode ui 

• Carprese - tomaat en mozzarella met parmaham, antiboise, pesto en rucola 

• Tonijn Tataki - Tonijn tataki met komkommerparels, mango, wakame, amandel en zoete gember 

• Sushi -Norwegian roll, Steak roll, Neptune roll, Veggie roll 

 

Hoofdgerechten; Basis van Provençaalse groente 

• Geglaceerde Entrecote  

• Gecarameliseerde Picanha  

• Gemarineerde Ribeye  

• Chicken roulleaux 

• Tonijnsteak 

• Mahi Mahi 

• Ossenhaas (Nafl 5,- extra) 

• Hangersteak (Nafl. 5,- extra) 

• Snapper (Nafl. 5,- extra) 

 

Side orders: 

• Zoete aardappel crème 

• Gekruide aardappel mousseline 

• Risotto parmigiano 

• Funchi met tomaat, ui en Parmezaan 

• Yuca 

• Friet 

• Patata Bravas 

 

Nagerechten: 

• Appeltaart met slagroom 

• Frambozen cheesecake met witte chocolade 

• Fruitsalade (marinade VOC) 

• Double Chocolate brownie met melkfudge 

• Omelet Siberienne ( + Nafl 15,-) 

 
Shared dinner: Naf 84,- per persoon 
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  Drank arrangement  

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, werken wij met een open bar. Alle gasten kunnen dan 

onbeperkt drinken voor een vast bedrag per uur.  

 

Er bestaan de volgende opties voor open bar: 

Beer, Soda & Wijn  + Huismerken sterk   +Premium sterk  

1e uur      Nafl. 20.00    Nafl. 24.00     Nafl. 28.50  

2e uur     Nafl. 16.00    Nafl. 20.00     Nafl. 24.00  

3e uur     Nafl. 12.00    Nafl. 16.00    Nafl. 20.00  

Elk volgende uur  Nafl. 10.00    Nafl. 14.00    Nafl. 18.00  

 

Naast de open bar serveren wij ook verschillende mousserende wijnen of cocktails als welkomstdrankje 

of als toast na de ceremonie. Voor de welkomstcocktail of cocktail bij de toast kunt u zelf aangeven wat u 

lekker vindt en dan kunnen wij op basis hier van een cocktail voor u samenstellen. 

Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief 9% omzetbelasting en exclusief 15% service charge.  

De arrangementen zijn standaard arrangementen, als u specifieke wensen heeft over de invulling van uw 

speciale dag of avond dan werken wij graag met u samen om de perfecte invulling aan uw dag te geven. 

 

 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte. 

Voor meer informatie: 

Marieke van Steveninck 

M: 005999 677 6064 

E: events@karaktercuracao.com 
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