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Trébol Evenementen biedt een unieke en onvergetelijke 

plek, dankzij de locatie in een ongerepte omgeving met

uitzicht op de bergen en vlakbij het strand. Een exclusie-

ve plek, met de professionaliteit van een team met 

jarenlange ervaring en hoogwaardige gerechten zijn de 

perfecte ingrediënten om van uw huwelijk een uniek 

evenement te maken. Het team van specialisten in 

horeca, evenementen en decoratie zal uw evenement 

als uniek beschouwen en op maat aanpassen, met ex-

clusieve diensten.

(We spreken Spaans, Frans, Nederlands en Engels)
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Ruimtes en capaciteit

 Trébol evenementen heeft vier prachtige geconditioneerde 
omgevingen om bruidsbanketten te organiseren.

 La arboleda: Als je er altijd van hebt gedroomd je huwelijk te 
vieren in een droomplaats, natuurlijk en uniek, biedt Trébol 

evenementen een speciale ceremonie en een prachtig banket 
in een prachtig licht beboste groeve vlakbij de zee met onge-

looflijk uitzicht op de bergen 
Met capaciteit voor 250 personen.

 
Chill Out: Trébol evenementen heeft een fantastisch zwembad 
met relaxgebied met uitzicht op zee en de bergen met capaci-
teit voor 150 personen, een ideale plek om de welkomstcock-

tail te vieren in ibiza style

Lounge restaurant: Lounge restaurant is een geweldige 
ruimte met capaciteit voor 200 personen. Met geweldige 

uitzichten en een decoratie aangepast aan uw smaak om van 
het evenement te genieten op intieme wijze en met privacy.

Terras met beglazing: het lichte terras met beglazing kan
de perfecte setting zijn om van een feest te genieten, op

dromerige wijze naast een bevoorrecht panoramisch uitzicht 
op het strand, de bergen en het zwembad. Een volledig exclu-

sieve omgeving bestaande uit een maximale capaciteit van 
200 personen

2



Eventos

Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa          Reserveringen en informatie 691 569 692

1 uur

4

12

6

14

Aantal hapjes

Prijs per persoon

1h 30

Er is geen optie tot 2 uur

Cocktail

  

Dranken inbegrepen tijdens de cocktail: 
Cava Visiega, witte wijn D.O ruedo, rode wijn D.O Rioja, rosé wijn D.O Navarra, Heineken-bier, 
rode en witte Martini, frisdrank en water.

Koude hapjes
- Kopje andalusische gazpacho
- Salmorejo soep cordobés style
- Foie en peer zoetigheid
- Foie en wilde truffel macaron (+ € 1)
- Explosie van aardbei en krokante amandelgazpacho (+ € 0,40)

Warme hapjes
- Mini Black Angus burger met gekarameliseerde ui (+ € 1,20)
- Garnalentwister met Alioli-saffraan en pepermuntaroma
- Mini gekruide kipspies (+ € 0,50)
- Octopus met flirterige parmentier (+ € 0,60)
- Zoete snacks van dadels gewikkeld in knapperig spek
- Lolly met geitenkaas en tomatenjam
- Lolly met gekonfijte big (+ € 0,50)

Ham en kaas
Ham snijder: € 150 (per ham)
Ham om uit te kiezen
Iberische ham: € 75 / kg
Iberische aasham: € 40 / kg
Serranoham € 30 / kg
Kaaskiosk 5,50 € / persoon
(Manchego-kaas, Schapenkaas, Roquefort-kaas, Geitenkaas, Brie-kaas, Peperkaas, jam, noten, 
druiven, brood)

Inbegrepen in de prijs van de cocktail: relaxruimte met bank, hoge tafels. De hapjes worden 
geserveerd op houten borden.
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De menu's 48.00€

Dranken inbegrepen tijdens lunch / diner:
Basiswijnen, frisdranken, Heineken-bier, water.

Voorgerecht (te selecteren):
- Exotisch boeket van mézclum met garnalen gekruid met twee kaviaar vinaigrette
- Mariscada de la Vila vergezeld van kleurrijke mix (2 garnalen, 2 garnalen, 2 garnalen)
(+ € 2)
- Warme salade van gulas en garnalen met citrus en olijfmango vinaigrette (+ € 1,30)
- Roerei met zeevruchten
- Foie tub met queen apple en jijona nougat + (€ 2,50)
- Salade van romige geitenkaas,  geroosterd met riethoning
- Koude kreeft Veloute

Sorbet (te selecteren):
- Mojito
- Limonchelo
- Mandarijn

Hoofdgerecht (te selecteren):
- Duizend plakjes van Iberische varkenshaas met bruine appel vergezeld met gegratineerde 
aardappelen (€ 1,50)
- Ossenhaas met gereduceerde portosaus en groenteboeket (+ 3,20 €)
- Supreme kabeljauw gekonfijt bij lage temperatuur 
- Gekonfijte big op compote van rode vruchten (+ € 1,50)
- Paella met zeevruchten
- Gemengde Alicante Paella 
- Paella de Foie gras en paddestoelen (+ € 0.50)
- Mixed grill “El Trébol“ per 4 personen (entrecote, Iberisch geheim, Iberische fan, karbonades
lam / (zwarte Angus + € 1))

Desserts (te selecteren):
- Kaastaart Cheesecake style
- Torija met ijs en Engelse room (+ € 1)
- Valor chocolademousse
- Fruitspiesjes met chocoladefontein

Dessertbuffet: (+ € 3)
Assortiment van minidesserts gepresenteerd in buffetvorm
Kaasbuffet € 10,50 / persoon
(Manchego-kaas, geitenkaas, Brie, Roquefort, paprika, gevogelte-kaas, rozemarijn, Parmezaanse 
kaas, amandelen, noten, druiven, salade en brood)

De bruidstaart is niet inbegrepen (maar wij kunnen hem verzorgen tegen een meerprijs)

Inbegrepen in de prijs van het menu: houten tafels, witte ijzeren stoelen, tafelloper, bruidsboeket, 
gastenboeket, gepersonaliseerde menus, gepersonaliseerde tafelindeling, fotohoek met fauteuils en 
koffers, basisdecoratie
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Kindermenu 25.00 €
(2 tot 14 jaar oud)

Voorgerecht (te selecteren)
- Hors d'oeuvres (Andalusische inktvis, Russische salade, worst, olijven, kaas ………)
- Gekookte kroketjes
- Andalusische inktvis (+ € 1)

Hoofdgerecht (te selecteren)
Rijst met kip
Rijst del señoret (+ € 0,50)
Gefrituurse kip met patat

Dessert (te selecteren)
IJs
Mix van fruit
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Wijnen

Basiswijnen
(inbegrepen in de menuprijs)
Cava visiega
V&R - D.O Rueda
Strain of the Divide - D.O Rioja
Plenaire vergadering - D.O Navarra

Wijnmenu 1 
(meerprijs 2€)
Cava visiega 
V&R - D.O Rueda
Cepa de la divida - D.O Rioja
Vino Alcanta Rosado

Wijnmenu 2
(meerprijs € 3,50)
Cava visiega roze
Marina Alta - D.O Alicante
828 ouderschap - D.O Rioja
Plenaire vergadering - D.O Navarra

Wijnmenu 3
(meerprijs € 6.00)
Cava Freixenet Extra Brut
Ramón Bilbao Verdejo - D.O Rueda
Ramón Bilbao Crianza - D.O Rioja
Plenary - D.O Navarra

Meerprijs Moet et Chandon champagne: € 15 per persoon

6



Eventos

Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa          Reserveringen en informatie 691 569 692

Burgerlijke ceremonie

€ 1200 in de licht beboste groeve - € 1600 op het strand

Inbegrepen:
Boog met 1 compositie van bloemen, 8 boeketten, bloemblaadjes voor de weg, rietjes, witte ijzeren 
stoelen, houten trouwstoelen met 2 boeketten van natuurlijke decoratiebloemen (houtblokken, 
kaarsen, deur ...), audiomateriaal.

Meerprijs:
- Boog met 3 bloemcomposities 100,00 €

Een trouwambtenaar is niet inbegrepen.

Drankjes tijdens het feest:

Copa voor € 5,00 en soft voor € 2,00
(beefeater, White Label, Brugal en smirnoff)

Inbegrepen: geserveerd in de bar met bediening van obers

Drankjeshoek
1 fles + 10 frisdranken (beefeater, White Label, Brugal en smirnoff) - € 70,00
1 premium fles (puerto de India, Martin Miller, tanqueray ten, ballantines, Jack Daniel, Havan 5 
jaar, Havana 7 jaar, absolut) + 10 frisdranken - € 90,00

Inbegrepen: gedecoreerde tafel, sinaasappel en citroen, ijs, kelner service (ophalen van vuile 
glazen en bijvullen)

Bierbuffet
100 verschillende soorten (cross country, Heineken, cross special field, Sun, Desperados) - 350,00 €

Inbegrepen: houten kisten, metalen emmer met ijs en rietjes.

Cocktailhoek
8 liter aan cocktails (mojito, sex on the beach of piña colada) - € 85,00

Inbegrepen: houten tafel op wijnvaten met decoratie en bloemen. Cocktails worden geserveerd in 
een dispenser.
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Extras

Photocall

250,00 €- inbegrepen: photocall deuren, accessoires, gastvrouw gedurende 1 uur, 50 foto's.
300,00 € inbegrepen: photocall deuren, accessoires, gastvrouw gedurende 1 uur, 100 foto's.

Gast details - Toeslag voor hoed en handwaaier voor gasten - € 4,00 per persoon

Lampen - 100 €

Discoballen - 100 €

Gepersonaliseerde poster A3 – 100 €

Animatie - 150 €

Inclusief 3 uur entertainment (voor 20 kinderen)

Candy Bar – 4.50 € per persoon (min. 30 personen)

Inbegrepen: snoepkar, snoep, gebak, maischips en naturel chips.

Hapjesmenu – € 5,00 per persoon (mini 50 personen)

Omvat: mini-ham en kaas, snacks, pizza in lokale stijl; "Coca", bouillon, geserveerd op een meubel 
met mand en boeket.

D.J - vanaf € 250 (3 uur).
Wij werken met verschillende dj´s

Muziekgroep tussen € 300,00 en € 600,00 (2 tot 3 uur)
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Brunch
Tussen 10h en 12h

Dranken inbegrepen:

- Sinaasappelsap

- Koffie en thee

- Warme chocolademelk

Eten inbegrepen:

- Tonijn en tomatencoca (lokale stijl pizza)

- Mini broodje met ham

- Gebakken eieren

- Pastasalade met kip

- Russische salade

- Chocolade Napolitanos

- Croissant

- Toast met aardbeienjam

- Macedonië van fruit

€ 12 per persoon
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Accommodatie

In het hart van een uitzonderlijke locatie, omgeven door groen, zijn onze bungalows voorzien van 
alle comfort
Ze bieden u een spectaculair uitzicht op de zee en de bergen!

Strandbungalow.

Prachtige bungalows aan het strand met uitzicht op zee voor 6 personen.

25 + 8 m2 (2 kamers)

Kenmerken.
Met een capaciteit voor maximaal 6 personen, zijn onze bungalows van 35 m2 volledig uitgerust:
- 1 tweepersoonskamer (140cm)
- 1 kamer met twee eenpersoonsbedden (80cm)
- Grote woonkamer met een slaapbank
- Badkamer met douche, wastafel en haardroger
- Apart toilet
- Volledig ingerichte keuken: kookplaat, servies, koffiezetapparaat, koelkast / vriezer en
magnetron
- TV
- Groot panoramisch overdekt terras van 8 m2
- Tuinmeubelen
- Verwarming en airconditioning.
- Handdoeken, lakens, kussens en dekbedden inbegrepen

Bergbungalow.

Prachtige tweedelijnsbungalows met uitzicht op de bergen voor 8 personen.

33 + 11,5 m2 (3 kamers)

Kenmerken
Met een capaciteit voor maximaal 8 personen, zijn onze bungalows van 3 m2 volledig uitgerust:
- 1 tweepersoonskamer (140cm)
- 2 kamers met twee eenpersoonsbedden (80cm)
- een grote woonkamer met een slaapbank
- Badkamer met douche, wastafel en haardroger
- Apart toilet
- Volledig ingerichte keuken: kookplaat, servies, koffiezetapparaat, koelkast / vriezer en
magnetron
- TV
- Groot panoramisch terras van 11,5 m2
- Tuinmeubelen
-Verwarming en airconditioning
- Handdoeken, lakens, kussens en dekbedden inbegrepen
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Galería de imágenes

Ceremonia civil

Ceremonia civil

MúsicaGazpacho

Sombreros
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Galería de imágenes

Brocheta de pollo a la especie

Resopón

Bolas disco

Decoración coctel

Minutas

Chupa Chups de queso de cabra
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Galería de imágenes

Decoración comedor Ceremonia playa

Ceremonia piscina Aro con un ramo

Aro con tres ramos Decoración entrada ceremonia
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Galería de imágenes

Decoración pajas Decoración entrada

Coctel en la piscina Boda en la cristalera

Kiosco de queso Centro de mesa
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Galería de imágenes

Decoración Coctel

Centro de mesa Centro de mesa básica

Comedor en la arboleda Distribución de mesas
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Galería de imágenes

Fotocall Entrada ceremonia civil

Decoración ceremonia Cortador de jamón

Decoración coctel Ceremonia arboleda
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Galería de imágenes

Sillas de novios Rincón libro

Rincón libro novios Milhojas de solomillo de cerdo

Mesa de chuches Ceremonia civil
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Galería de imágenes

Solomillo de ternera Sillas novios

Silla novios con ramo Ramo camino ceremonia

Mueble resopón Minuta
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Galería de imágenes

Twister de langostino Torrija de helado y crema inglesa

Rincón coctel Ramo camino ceremonia

Rincón cerveza Ramo ceremonia
19



Eventos

Reserveringen en informatie 691 569 692

Ilice 29 Playa del Torres Villajoyosa

Todos los precios ofertados incluyen IVA

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op!
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