Bruidsmenu
Alles wat je nodig hebt om van
jullie dag een sprookje te
maken.

Hoe werken de menu pakketten:
Houden jullie van niet te tuttig. Dan ben je bij mooi anders aan het juiste adres. Wij werken met
seizoensbloemen en laten alle bloemen tot hun recht komen. We houden van boeketten met een losse
uitstraling maar wat goed in de hand ligt. Of als een huis in de vaas staat.
We hebben alle prijzen van het bloemwerk voor je los vermeld in ons A la carte Menu. Maar ook hebben
we menu’s voor ieder budget. Beginnend bij het walk in wedding bouquet.
Koffie?
Bevalt een van deze opties, dan staat de koffie klaar wanneer we een afspraak maken. We bespreken
dan in de winkel, tussen de bloemen hoe we van jou bruiloft een sprookje gaan maken!
Bij de pakketten horen we graag welke 3 bloemen je absoluut in je boeket wilt hebben. Dat geeft ons een
goed idee van waar jij van houd.
Ook hebben we 4 kleurenthema's:
1. Bont, gewoon alle kleuren bij elkaar maar absoluut niet kinderlijk.
2. Wit, voor een frisse stralende uitstraling.
3. Pastel, kleurig maar geen felle tinten. Denk vooral aan wit, roze, paars-blauw en alles ertussenin
4. Zonnig, als het regent op je bruiloft schijnt binnen de zon, met geel oranje en roodtinten maar dan
wel stijlvol.
Natuurlijk kun je ook een eigen invulling geven als je een specifiek kleurthema wil. Dit gaat in overleg en
tegen een meerprijs.
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Menu’s
Drie gangen
Bruidsboeket handgebonden
Bruidegom corsage
2 medium boeketten.
__
3 voorkeurs bloemen
Bont, wit, pastel of zonnig.
exclusief leen vazen, bezorgen op 1 locatie*
€190,- incl pakket korting €21,95

Vijf gangen
Bruidsboeket handgebonden
Bruidegom corsage
1 large boeket.
1 medium boeket
10 tafel flesjes
__
3 voorkeurs bloemen
Bont, wit, pastel of zonnig.
exclusief leen vazen, bezorgen op 1 locatie
€240,- incl pakket korting €36,95
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Zes gangen
Bruidsboeket handgebonden
Bruidegom corsage
2 medium boeketten
1 large boeket
20 tafel flesjes
10 gasten corsages (buttonhole)
__
3 voorkeurs bloemen
Bont, wit, pastel of zonnig.
exclusief leen vazen, bezorgen op 2 locaties
€400,- incl pakket korting €50,95

Acht gangen
Bruidsboeket handgebonden
Bruidegom corsage
2 bruidsmeisjes boeketjes
2 large boeketten
2 medium boeketten
2 kleine boeketten
30 tafel flesjes
20 stoel hangers
20 gasten corsages, pols(dame) en/of buttonhole(heer)
__

3 voorkeurs bloemen
Bont, wit, pastel of zonnig.
exclusief leen vazen, bezorgen op 2 locaties
€750,- incl pakket korting €69,95

Extra’s voor de menu’s
Afwijken van de kleuren thema’s of exacte kleuren €30
Meerdere voorkeur bloemen of uitsluiten van bloemsoorten €30
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Los bestellen
Alle onderdelen los bestellen kan natuurlijk ook. We hebben geprobeerd de meeste bloemwerken alvast
een vanaf prijs te geven voor je. Al a carte bestellen werkt net als in een restaurant. Je geeft door van
onze kaart wat je nodig hebt.

A la Carte
Boeket van de dag,
Walk in wedding bouquet
(bruidsboeket),
Handgebonden met dagverse bloemen van het seizoen. Klaar terwijl u wacht!
vanaf €35,-

Bruidsboeket handgebonden,
afgewerkt met lint of zacht touw.
vanaf €79,95
Bij een a la carte besteding vanaf €150
Alleen een boeket vanaf €84,95

Bruidsboeket draad gebonden,
Een ambachtelijk boeket waarbij iedere bloem op draad wordt gezet. Er zijn dan veel modellen mogelijk
zoals een cascade boeket.
vanaf €145,-

Bruidsboeket Draad Gebonden met lijmtechniek
Hierbij zijn de meest uitzinnige creaties te maken.
vanaf €150,-
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Bruidegom corsage,
Een afspiegeling van het bruidsboeket in het mini.
vanaf €12,50

Bruidsmeisjes boeket,
Meestal handgebonden met bloemen uit het bruidsboeket. Klein genoeg voor kinderhanden groots
genoeg dat ze zich een prinses voelt.
vanaf €25,-

Gasten corsages,
Je kunt natuurlijk iedereen een corsage opspelden. Dit noemt men een buttonhole, maar eigenlijk is dit
voor heren. Een polscorsage is meer ladylike.
Buttonhole vanaf €6,95
Polscorsage vanaf €8,95

Bloemenkroon,
Voor het ultieme bohemian gevoel. Een haarband of bloemenkroon, maakte jij ze vroeger van
madeliefjes? Dit is versie 2.0. Draadgebonden en kan tegen een feestje.
Vanaf €54,95
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Hoofdzaken
___

Tafel flesjes,
Heel handig. We leveren een mix van bloemen in jou kleur thema in een mix van flesjes. Al vanaf 10
stuks. Leuk voor statafels of op de tafelloper aan de restaurant tafel. inclusief de flesjes die te leen zijn.
vanaf €3,50 per stuk excl borg.

Stoel hangers,
Daar komt ze aan over het gangpad naar haar aanstaande tussen de bloemen door. We hebben flesjes
aan een touwtje met een mix van bloemen. Vanaf 10 stuks.
Vanaf €4,95 per stuk excl borg.

Boeket klein,
Een boeket van formaat wat je graag in je woonkamer op tafel zet. Naar de stijl van Mooi Anders. Rijkelijk
gevuld maar een luchtige uitstraling waarbij alle bloemen tot hun recht komen.
Vanaf €25,- excl leen vaas

Boeket medium,
Een eyecatcher in de trouwzaal, restaurant of bij de DJ in de feestzaal.
Vanaf €50,- excl leen vaas

Boeket large,
Een boeket met wauw effect! Als je deze bij de ceremonie of het feest neerzet is je bruiloft al geslaagd!
Vanaf €75,- excl leen vaas
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Weg gooi boeket,
Dan kun je je “echte” boeket verstoppen en bewaren
vanaf €29,95

Haar-corsage,
Kleine toefjes gipskruid of een mooie Roos op een haarklem. In de vorm van een haarcorsage
kun je deze zo in je haar zetten.
vanaf €12,95

Ringkussentje,
Een bedje van bloemen voor jullie symbool van verbintenis. Een compact rond bloemstuk met lintjes om
de ringen goed vast te zetten.
vanaf €55,-

Bruis jonkerstafje,
Gewoon omdat die kleine jongen in z’n pakje ook iets vast wil hebben
vanaf €25,-

Strooiblaadjes,
Gemengde bloemblaadjes voor een confetti effect
€7,50 per zakje

Bloemen op je bruidstaart,
Onze buurvrouw bakt de meest ambachtelijke taarten voor je bruiloft. Dus je bruidsbloemen afstemmen
op je taart is “a pice of cake” omdat we hiervoor vaak samenwerken.
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Specialiteiten
___
Prieel
Er zijn verschillende opties mogelijk om een prieel aan te kleden met bloemen. Wil je een toef,
dus een soort hangende bloem decoratie aan een paal of staander van een prieel. Of wil je het
hele bouwwerk bekleed met bloemen?

Toef van bloemen op op te hangen

vanaf €150,-

Guirlande, een slinger met blad materiaal

vanaf €30 per meter

Guirlande met bloemen

vanaf €50 per meter

We kunnen eventueel een prieel op maat
voor u op locatie verhuren.

vanaf € 150 materiaal
plus reiskosten en uurloon

Tafel decoraties
Naast de tafel flesjes kunnen we voor op de tafels kleine boeketjes in leen vaasjes verzorgen.
Een guirlande (bloemen slinger) van bloemen is ook een optie om als loper over de tafel te
leggen. Of je houd het simpel met wat losse takken van eucalyptus of olijf.
Boeketjes

vanaf €15
excl. leen vaas

Guirlande, een slinger met blad materiaal

vanaf €30 per meter

Guirlande met bloemen

vanaf €50 per meter

Losse takken eucalyptus, olijf o.i.d.

Dagprijzen maar meestal rond de
€5 per meter
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Autodecoratie
We kunnen op verschillende manieren een auto decoreren. We hebben de klassieke zuignap
waar we een stuk op kunnen maken met bijvoorbeeld veldbloemen. Of een guirlande over de
motorkap. Een soort slinger van bloemen dus.
Autostuk

Guirlande

vanaf €75
plus €5 borg voor de zuignap

vanaf €110
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Leen Vazen, bezorgen en andere services
Leen Vazen (voor small,medium en large boeketten)vanaf €2,50 huur
€15,- borg per vaas
Huur per 10 flesjes
Borg tafel flesjes €15 per 10
plus huur €2,50 per 10
Borg stoel flesjes €15 per 10
plus huur €2,50 per 10
Bezorgen door bezorgdienst per locatie Amsterdam €7,ieder extra item (doosje corsages, je bruidsboeket of een grote vaas bloemen) €2,50
Persoonlijke bezorging door Dennis of een van de bloemisten uit het team €75 per locatie
Styling op de locatie €75 per uur met een minimum van 1 uur

Onze voorwaarden
Uw order is bevestigd wanneer de aanbetaling van minimaal 30% is ontvangen.
Onze offerte kan in de winkel ondertekend worden, of mag bevestigd worden met een akkoord
via de mail.
Alle prijzen vindt u in het A la Carte Menu. Daarom willen wij u verzoeken alvast te kijken naar
de kosten zodat wij niet meerdere malen een offerte hoeven uit te brengen. vanaf een 3e offerte
brengen wij € 2,50 in rekening per offerte. Op deze manier kunnen wij de kosten voor uw
bruidsbloemwerk lager houden.
U bent van harte welkom om uw wensen in de winkel met ons te bespreken. Wij maken graag
een afspraak hiervoor. Het beste is 2-4 weken van te voren. U kunt de datum van uw huwelijk
eerder bevestigen. Geef dan alvast de datum en een indicatie van uw bloemwerk door.

Nodige informatie
Naam Bruidspaar plus telefoonnummer, factuuradres, afleveradres(sen), datum en tijd
afleveren, datum huwelijk, contactpersoon locatie, contactinformatie ceremoniemeester.
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Boeket van de dag
Walk in wedding bouquet
Vanaf €35,-

Er gaat veel tijd en aandacht in bruidsboeketten zitten. Je denkt veel na over de kleur, je bespreekt alles
goed met je bloemist en zoekt met hem de mooiste bloemen uit. Daar gaat veel werk en tijd in zitten en
daarom ook meer kosten.
Wat nu als je gewoon een Mooi en Anders boeket wil?
Bij Mooi Anders Bloemen kunnen we alles tot in de puntjes verzorgen. Maar we hebben altijd een
prachtig assortiment staan! Dus als je de lange sleep en je sluier achterwege laat en een Bohemian
bruiloft organiseert, past onze stijl hoe dan ook bij jou bruiloft.
Hoe werkt het?
Je komt woensdag-zondag bij ons binnen. We zoeken de bloemen uit, uit de bloemenhoek en je ziet ter
plekke je bruidsboeket ontstaan.
We binden het Mooi af en de volgende dag komt je aanstaande hem ophalen.
vanaf €35,Fijne trouwdag morgen!
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#wedding #trouwen #boeket #bruidsboeket #trouwbloemen #walkinbouquet #mooianders #bloemen
#mooiandersbloemen #amsterdam #oudwest #bilderdijkstraat #weddingbouquet #bruid #new #uniek
#bruid #walkinweddingbouquet #boeketvandedag
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