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PAVILJOEN  PUUR
2021VAN HARTE!

Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. In deze trouwbrochure treffen jullie enkele suggesties 
en informatie over trouwen bij Paviljoen Puur. Graag nodigen wij jullie uit voor een informatief gesprek en 
rondleiding.

Wij zijn aanwezig op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, behalve op dinsdag.
Bel of mail gerust voor een afspraak 020-6370188 of info@paviljoenpuur.nl

Paviljoen Puur 
Overdiemerweg 37
1111 PP Diemen
www.paviljoenpuur.nl
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PAVILJOEN  PUUR
2021HISTORIE

De bunkers, geschutopstellingen en fortwachterswoning op het historisch terrein van Paviljoen Puur zijn een 
vingerwijzing naar een heldhaftig verleden. Ons terrein maakt namelijk deel uit van de Stelling van Amsterdam, een 
verdedigingsring die in de negentiende eeuw is aangelegd om de vijand buiten de stad te houden. Dit ‘harnas van de 
hoofdstad’ is inmiddels Werelderfgoed. Paviljoen Puur staat op de footprint van een voormalig soldatenonderkomen. 

Het meenemen en gebruiken van confetti, vuurwerk, wensballonnen en sterretjes is niet toegestaan. Het draaien van 
versterkte muziek buiten op het terras is eveneens niet toegestaan. Achtergrondmuziek of niet versterkte muziek is 
uiteraard mogelijk op het terras. In het paviljoen kan er volop gedanst worden op versterkte muziek.
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PAVILJOEN  PUUR
2021ECO-CHIQUE

De uitstraling van Paviljoen Puur is eco-chique: een combinatie van duurzaam en stijlvol. Dat blijkt uit onze voorkeur 
voor streekproducten en uit de materialen die voor het gebouw en de inrichting zijn gebruikt. Ook de keuze voor 
warmteterugwinning en biologisch gezuiverd water onderstrepen het duurzame karakter van het paviljoen. Eco-chique 
is verder de combinatie van stad en natuur: het buitenleven op fietsafstand van Amsterdam.
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PAVILJOEN  PUUR
2021TROUWEN

Jullie wederzijdse jawoord is een voorwaarde voor ‘de mooiste dag van jullie leven’. Fort Diemerdam is door de gemeente 
Diemen aangemerkt als ideale trouwlocatie. Dit betekent dat Paviljoen Puur, met medewerking van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, jullie complete huwelijk inclusief de officiële voltrekking kan verzorgen. Beklink jullie jawoord in een 
onderscheidende stijl door jullie gasten te ontvangen in de stelling van Amsterdam. Paviljoen Puur verzorgt aankleding, 
hapjes en drankjes met smaak, afgestemd op jullie wensen en toch verrassend! Luxueus dineren met vele gangen of een 
walking diner? Bij Paviljoen Puur stellen we alles in het werk om jullie bruidsmaal in alle opzichten te laten smaken.
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PAVILJOEN  PUUR
2021

Paviljoen Puur
Ceremonie 1e etage tot 70 personen zittend
Feestavond tot 150 personen

Tent
Ceremonie tot 150 personen
Diner tot 130 personen

Terras
Toost, borrel en diner tot 175 personen

Ceremonieveld
Ceremonie tot 175 personen

Huur locatie Prijs Periode

Top en hoogseizoen € 2.850,- Mei tot en met september

April en oktober

November tot en met maart

€ 1.150,-

€ 800,-

Middenseizoen

Laagseizoen

LOCATIE

*boven genoemde huurprijzen gelden voor de vrijdagen en zaterdagen. 
Op doordeweeksedagen hanteren wij andere huurtarieven, verschillend per maand en dag. 
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PAVILJOEN  PUUR
2021BEGANE GROND

Borrel begane grond  100 personen
Feest                 150 personen
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PAVILJOEN  PUUR
2021

1e ETAGE

Ceremonie 1e etage     70 personen
Sitdown dinner          70 personen 
Buffet           70 personen
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PAVILJOEN  PUUR
2021TENT

Ceremonie           150 personen
Sitdown dinner        130 personen 
Buffet         130 personen
Barbecue         130 personen
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PAVILJOEN  PUUR
2021TERRAS

Ceremonie         100 personen
Borrel          175  personen
Sitdown dinner        175  personen 
Buffet         175  personen
Barbecue         175  personen
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PAVILJOEN  PUUR
2021CEREMONIEVELD

Ceremonie           175  personen
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PAVILJOEN  PUUR
2021BORRELVELD

Ceremonie         100 personen
Borrel          175  personen
Sitdown dinner        175  personen 
Buffet         175  personen
Barbecue         175  personen
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PAVILJOEN  PUUR
2021DRANKEN

Alcholische dranken
 • Heineken flesje  0,33 cl            € 3,25  per flesje

Cocktails
 • Mojito, Cosmopolitan, Gin tonic met komkommer, munt of blauwe bessen € 8,50  p. glas
 • Cocktailshaker benodigd obv 4 uur      € 175,00 p. avond
     
Buitenlands gedistilleerd
 • Bacardi, Gin, Wodka, Whiskey       € 6,00   p. glas

Witte wijn
 • Le Hameau, Sauvignon blanc (Charentais) huiswijn    € 25,50 p. fles
 • Tramoya, Verdejo (D.O. Rueda)      € 28,50  p. fles
 • Pinot Grigio Ziobaffa, Italie (biologisch)     € 28,50  p. fles
 • Domaine Montarels, Chardonnay (Pays d’ Oc)    € 32,50  p. fles

Rode wijn
 • Rafale, Merlot( Pays d’ Oc) huiswijn      € 25,50 p. fles
 • Pinataro Primitivo        € 29,50 p. fles
 • Rioja Vega Crianza        € 34,50 p. fles
 • Montepulciano d’Abruzzo       € 36,50 p. fles

Rose
 • Rose du Sud, Frankrijk        € 25,50 p. fles
 
Indien er zelf wijn wordt geregeld rekenen wij kurkengeld     €  15,50 p. fles 

Toost
 • Prosecco D.O.C. Francesco Yello      € 5,50  per glas.
 • Prosecco Ruggeri &C Veneto       € 6,00  per glas
 • Cava Fermi Bohigas Cava Reserva, Brut, Catalunya    € 6,00  per glas
 • Champagne        vanaf € 66,50 per fles
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PAVILJOEN  PUUR
2021BORREL

Tijdens de borrel serveren wij hapjes die tot in de puntjes zijn toegespitst op smaak en presentatie. De combinaties van de ingrediënten en de 
uitstraling van de happen zullen ervoor zorgen dat alle gasten verrast worden. Voor ieder wat wils en ook aan de vegetariërs is gedacht. 

Arrangement I         € 6,00 p.p.

Tafelgarnituur
 • Diverse nootjes
 • Olijven

Assortiment bruschetta’s, 2 items p.p.
                  
 • Italiaanse roomkaas met een cherrytomaatje
 • Kalfscarpaccio met truffelmayonaise en cress
 • Salsa van tomaat en paprika
 • Zalm aangemaakt met kappertjes, sjalot en bieslook

Veganistische opties
 • Bietenhummus met affilacress
 • Gegrilde groentes en balsamicoglaze
 • Tomaat, rode ui, knoflook en basilicum

Optioneel toe te voegen; 

 • Brood met dips       € 2,50 p.p
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PAVILJOEN  PUUR
2021BORREL

Arrangement II         € 8,50 p.p.

Tafelgarnituur             

 • Exotische groenten chips
 • Wasabi erwten
 • Chips van truffel aardappel 

Cones, 2 items p.p.                 
Een cornetto, maar dan net even anders. 

 • Tartaar van rauwe tonijn met zwarte sesam en mousse van wasabi  
 • Steak tartaar van ossenhaas met truffeldip en een snufje peper en zout
 • Crème van tomaat, mozzarella en basilicummayonaise (vegetarisch) 

Optioneel toe te voegen;
Mini kroketjes          €  2,75 p.st.         
 
 • Chorizokroketje met truffeldip
 • Gambakroketje met limoendip
 • Geitenkaaskroketje met peppadewdip

Oesters 
 • Oesters uitgeserveerd door onze oesterman   €  2,50 p.st.
           €  75,00 reiskosten



17

PAVILJOEN  PUUR
2021KEUKEN

Onze chef-kok heeft passie voor eten en drinken en verrast jullie graag met culinaire smaaksensaties. Dat kan in de vorm van een lunch, borrelhapjes, 
sitdown of walking diner of bbq. De buitenkeuken met hout gestookte Franse grill en Italiaanse pizzaoven biedt mogelijkheden om ter plekke buiten 
gerechten te bereiden.
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PAVILJOEN  PUUR
2021SIT-DOWN DINNER

Een sitdown dinner is een diner waarbij alle gasten aan tafel zitten en onze medewerkers de gerechten aan tafel serveren. In overleg met jullie 
bepalen wij het aantal gangen en de daarbij behorende wijnen. Een sitdown dinner heeft een formeel, klassiek karakter. Als jullie wel aan tafel 
willen eten, maar een minder formele sfeer willen, dan adviseren wij om een deel van de gangen als share food te serveren. Dit betekent dat wij 
gerechten in schalen op tafel plaatsen en gasten deze schalen aan elkaar doorgeven. 

3 gangen diner  Italiaans genieten      € 46,50 p.p.
Op tafel plaatsen wij plateaus met broodjes, gezouten boter, olie en zeezout

Voorgerecht shared plateaus

 • Insalata caprese: mozzarella, trostomaatjes, verse basilicumpesto en cipolini uitjes  met Aceta Balsamico uit Modena
 • Carpaccio; fijngesneden diamanthaas met rucola, truffelmayonaise en verse Parmezaan 
 • Huis gerookte zalm, met gerookte paprikamayonaise en zoetzure biet
 • Diverse broodsoorten met fleur de sel en DOP extra vergine olijfolie uit Liguria

Extra items share food: € 2,50 p.p. per item

 • Gamba’s gemarineerd in citrusdressing met boragecress
 • Gegrilde Italiaanse groenten met balsamicostroop 
 • Vitello tonato met huisgemaakte tonijmayonaise en kappertjes

menu gaat verder op de volgende pagina.

*uiterlijk 7 dagen voor jullie huwelijk ontvangen wij het aantal vlees en of vegetarische gerechten. Op de dag / avond zelf kiezen is niet mogelijk
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PAVILJOEN  PUUR
2021SIT-DOWN DINNER

Hoofdgerecht*
 • Gegrilde ossenhaas, aardappelgratin, gepofte trostomaatjes en demi-glace

Vegetarisch alternatief*
 • Spinazie ricotta ravioli met spinazie roomsaus, rucola en Parmezaan  

Vis 
 • Op de huid gebakken zeebaars met een antiboisse van tomaat en limoenrisotto

Dessert
 • Taartje van chocolade met zeezout karamel ijs

Alternatief
 • Tarte tartin van peer met vanille ijs

Kaasplank: Selectie van kazen met vijgencompote en kletzenbrood (vanaf 25 personen te bestellen)  supplement € 5,00 p.p

*uiterlijk 7 dagen voor jullie huwelijk ontvangen wij het aantal vlees en of vegetarische gerechten. Op de dag / avond zelf kiezen is niet mogelijk



20

PAVILJOEN  PUUR
2021SIT-DOWN DINNER

3 gangen diner   veganistische optie 

Voorgerecht:
 
 • Frisse groene salade met groene aspergetips, gegrilde paprika, muhammara en granaatappel

 
Hoofdgerecht: 

 • Parelcouscous met ras-el-hanout, zoet-zure pompoen, enoki paddestoelen en Falafel    

Dessert

 • Soepje van roodfruit met bramen, bosbessen, frambozen en munt

Optioneel toe te voegen tussengerecht;

 • Thaise pompoensoep met gele curry, kokos, bosui en tauge 

*uiterlijk 7 dagen voor jullie huwelijk ontvangen wij het aantal vlees en of vegetarische gerechten. Op de dag / avond zelf kiezen is niet mogelijk
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PAVILJOEN  PUUR
2021BARBECUE

Vanuit de buitenkeuken serveren wij een uitgebreid barbecue menu: vlees en vis bereid op de houtgestookte gril, verschillende salades en 
bijzondere vegetarische gerechten. Onze gasten worden ter plekke verleid door de keukenbrigade om te genieten van diverse smaakcombinaties. 
De informele setting op het terras is het decor van samen buiten genieten van lekker eten.   

Barbecue          € 39,50 p.p.

Barbecue Puur

 • Spiesje van malse kippendijtjes in zoet–pittige barbecue marinade
 • Gegrilde kalfs ribeye met kruidenboter
 • Runderhamburger van de Franse grill
 • Frisse vis met citroen, mosterd - dille saus en bosui
 • Assortiment van gegrilde groenten; o.a. bloemkool, puntpaprika, courgette, pastinaak

 • Halve gegrilde aardappel met een salsa van lenteuitjes en verse kruiden
 • Salade van Farfalle met rucolapesto en cherry tomaatjes
 • Salade van bietjes met geitenkaas
 • Salade caprese met  honing tomaatjes
 • Little gem Caesar salad met croutons, Parmezaanse kaas & ansjovis mayonnaise
 • Brood en boter

Toeslag voor dineren aan lange tafels met wit linnen  € 3,00 p.p.
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PAVILJOEN  PUUR
2021BUFFET

Vanuit de buitenkeuken of buffetstation serverven wij koude en warme gerechten. De buitenkeuken of buffetstation wordt bemand door onze 
keukenbrigade, die voor een deel ter plekke de gerechten (af)maken. Het past bij informeel sfeer en biedt gasten keuzemogelijkheden.    

Italiaans genieten         € 29,50 p.p.

 • Pasta a l’arabiata, licht pittig en vegetarisch
 • Kippendijen met citroen, rode uitjes, rozemarijn, olijven en Aceto Balsamico
 • Truffelravioli, spinazie, paddestoelen en truffelroom

 • Rucolasalade met Parmezaanse kaas en basilicumvinaigrette
 • Panzanella; salade met tomaat, geroosterde paprika, ui,kappertjes en Taggiasche olijven
 • Caprese; tomaat, mozzarella en basilicum

 • Diverse broodsoorten, huisgemaakte tapenade, grof zeezout en DOP extra vergine olijfolie
 • Chocolademousse met caramel en vanille
 • Tiramisu met rode vruchten en limoncello
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PAVILJOEN  PUUR
2021KINDERARRANGEMENT

Ook de kinderen kunnen genieten bij Paviljoen Puur, zij hebben lekker de ruimte  om te ravotten en tussendoor kunnen zij genieten van een snack 
en uiteraard mag een feestelijk diner niet ontbreken.

Kinderarrangement        €  12,50 p.p.
   
Hapjes

 • Mini muffin
 • Zakje chips

Diner

 • Pizza’s beleggen met tomatensaus, ananas, ham, salami, 
  champignons en kaas  (vanaf 10 kinderen mogelijk)
of
 • Hamburger met frietjes
of
 • Vis met frietjes
 • Waterijsje

Drinken

 • Gehele dag onbeperkt limonade
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PAVILJOEN  PUUR
2021

Warm Hollands bittergarnituur (4 items p.p.)         € 5,75 p.p.

 • Bittergarnituur; vegetarische mini loempia, mini kaassouffles, bitterballen, mini frikadel

Optioneel veganistische  snacks
 
 • Mini loempia’s
 • Veganistische  bitterballen

Optioneel vegetarische snacks 

 • Groenten loempia
 • Mini kaassouffle
 • Mini samosa
 • Bieten bitterbal

Mix bittergarnituur en borrel plankje      € 8,50 p.p.

 • Plank met brood en dips; hummus, tonijnmayonaise en tapenade
 • Diverse charcuterie met artisjokken, cornichons en olijven
 • Bitterballen met huisgemaakte mosterd

Late Night Snack          
Rond middenacht of aan het einde van de feestavond nog even genieten van een hartige snack? Wij serveren de volgende snacks:

Snacks

 • Puntzak friet met huisgemaakte mayonaise   € 3,25 p.p.
 • Mini broodje kroket met mosterd     € 3,25 p.p
 • Mini broodje hamburger  met truffel mayonnaise   € 3,50 p.p.

SNACKS - AVOND



25

PAVILJOEN  PUUR
2021EXTRA’S - SAMENWERKINGEN

Jullie komen het Ja- woord bij Paviljoen Puur geven! 
Om jullie dag zo compleet mogelijk te maken, stellen wij jullie graag voor aan onze vaste partners en brengen wij jullie op de 
hoogte van extra opties, die wij te bieden hebben. Mochten jullie gebruik willenMmaken van een van de 
onderstaande opties, laat het ons dan even weten.Wij kijken er naar uit om jullie prachtige dag te verzorgen!

- L O V E of MR & MRS –licht letters - € 125,00

- Heaters € 95,00 p.s. Wij raden 3 tot 6 stuks aan

- Uitlichten 3 bunkers en het huisje € 150,00

- Taartenbuffet € 5,75 p.p.
   Diverse soorten taarten o.a. citroen meringue, fruit merengue met 
   slagroom en vers fruit, New York Cheesecake met roodfruit,
   Red velvet, Sticky toffee Dadelcake

- Bruidstaart via onze partner bedrag op aanvraag www.michas.nl

- Oesterkoning € 2,50 per stuk, € 75,00 euro reiskosten Minimale 
   afname 150 stuks.

Opbouw is mogelijk vanaf 12.00 uur op de dag van het huwelijk, afbouw is 
dezelfde avond.
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PAVILJOEN  PUUR
2021LICHT & GELUID

Entertainment

Paviljoen Puur beschikt over een DJ installatie en feestverlichting. Uiteraard kan onze partner Quinq entertainment voor jullie dag 
spectaculair entertainment verzorgen. Voor meer infomatie www.quinq.com

Huis DJ van 20.30 tot 00.00 uur € 525,00 per avond.
Bij het meenemen van een eigen DJ met apparatuur rekenen wij een 
toeslag van €  250,00.

Specificaties techniek begane grond
Geluid systeem
 • 1 x SevenSound Ri-15 B, 15 inch subwoofer
 • 4 x SevenSound Ti-6, 6 inch topkast
 • Versterkerrack: 
 • SevenSound B12, 1200 Watt op het tophoog
 • SevenSound B18, 900 Watt op het sublaag
DJ-gear            
 • 2 x Pioneer CDJ-2000NXS (CD-speler met usb ingang), 
  linked via UTP*                                
 • 1 x Pioneer DJM-850                                                                                                                          
 • 1 x DJ-monitor ElectroVoice, 1000Watt
 • 1 x Microfoon Shure SM-58

* werking van usb-link functie niet gegarandeerd, dj is zelf verantwoordelijk voor een tweede usb-stick wanneer de link functie niet 
functioneert
Showlicht
 • 4 x Showtec Phantom 50 Led Moving Head
 • 5 x Showtec Compact PAR 7 Tri LED spot, Led-par
 • 1 x Lichtsturing DASlight DPAD, eenvoudig bedienbare dmx lichtsturing

Uitlichten 3 bunkers    € 150,00
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PAVILJOEN  PUUR
2021PERSONEEL

Paviljoen Puur werkt met vakkundig en ervaren personeel. Al onze medewerkers zijn getraind in gastvrijheid. Dat betekent dat zij 
zich gedragen conform de etiquette van de horeca. Verder beschikken zij over inlevingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit, zodat 
zij de gasten optimaal van dienst kunnen zijn. Onze medewerkers spreken diverse talen, zodat zij ook buitenlandse gasten goed te 
woord kunnen staan. Het team van Paviljoen Puur draagt tijdens jullie huwelijk passende bedrijfskleding. Het is mogelijk om deze 
kleding uit te breiden met een persoonlijk kleurdetail. 

Het bruidspaar en de ceremoniemeester hebben op de dag van het huwelijk één aanspreekpunt, dat is de locatiemanager. Deze 
collega geeft leiding aan het team dat tijdens jullie huwelijk werkzaam is.           
    

Locatiemanager     € 425,00 per dag
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PAVILJOEN  PUUR
2021IMPRESSIE
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PAVILJOEN  PUUR
2021BRANDING

PERSONALISEREN

WWW.NAOKIES.COM
PRIJS OP AANVRAAG

WWW.FOTOBOOTHFABRIEK.NL
PRIJS OP AANVRAAG

WWW.DEKIEVITBRUILOFTEN.NL
PRIJS OP AANVRAAG

PHOTOBOOTH FOTOGRAAF
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PAVILJOEN  PUUR
2021PLATTEGROND PUUR
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PAVILJOEN  PUUR
2021PLATTEGROND PUUR
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PAVILJOEN  PUUR
2021PLATTEGROND PUUR
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PAVILJOEN  PUUR
2021ANNULERINGSVOORWAARDEN

Een huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Dit geldt tevens tijdens de optieperiode als bedoeld in artikel 1 van de onderhavige 
voorwaarden. De huurder die de overeenkomst buiten de optieperiode om, om welke reden dan ook, annuleert, is aan Paviljoen Puur een vergoeding 
verschuldigd:

Bij annulering van 90 dagen of langer dan 90 dagen voor de ingangsdatum van de huur van de locatie wordt 25% van het geoffreerde bedrag incl. 
horecaleveranties en techniek in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 30-90 dagen voor de ingangsdatum van de huur van de locatie wordt 50% van het geoffreerde bedrag incl. horecaleveranties en 
techniek in rekening gebracht.

Bij annulering van 30 dagen of korter voor de ingangsdatum van de huur van de locatie wordt 75% van het
geoffreerde bedrag incl. horecaleveranties en techniek in rekening gebracht.

Bij annulering van 7 dagen of korter voor de ingangsdatum van de huur van de locatie wordt 100 % van het
geoffreerde bedrag incl. horecaleveranties en techniek in rekening gebracht.

Adres en route
Overdiemerweg 37  Nb. gehele adres invoeren in navigatie of goole maps.  Paviljoen Puur is onderdeel 
1111 PP Diemen  Kosteloos parkeren op terrein is mogelijk!   van Puur Producties BV
020 637 01 88  Openbaar vervoer      KvK nummer: 34205373
info@paviljoenpuur.nl  Zie www.9292ov.nl


