
A  PERFECTA  PERFECTwedding



WELKOM WELKOM
op het Korenbeursplein

In maart 2012 ben ik gestart als trots uitbater van Restaurant ‘bij Casper’, gele-
gen op het Korenbeursplein, een idyllisch pareltje midden in het centrum van Tiel. 
Na jaren ervaring opgedaan te hebben in binnen- en buitenland als chef-kok, 
kreeg ik begin 2012 de kans om zelf een restaurant te starten in mijn geboorte-
stad. Sindsdien is het hard gegaan. Restaurant ‘bij Casper’ heeft al vrij snel haar 
naam gevestigd als een restaurant waar vers, (h)eerlijk eten en een gemoedelijke 
sfeer de kernwaarden zijn. 

Na deze succesvolle start en goede ontvangst, hebben wij al vrij snel de mogelijk-
heid gekregen het naastgelegen monumentale De Beurs na jaren van leegstand 
te heropenen. Met de ondertitel ‘borrelen, eten en cultuur’ hebben wij Tiel en 
omgeving een uniek concept willen bieden dat zich zowel qua assortiment als 
sfeer onderscheidt. Ook De Beurs is in Tiel enthousiast ontvangen en inmiddels al 
niet meer weg te denken uit de Tielse binnenstad. Er stond echter naast De Beurs 
nog een pand leeg. 

Hier zijn wij sinds augustus 2015 gestart met OLIJF. Pizza, pasta en passie, zo 
laat dit restaurant zich het best omschrijven. Ook deze zaak bleek een schot in 
de roos. 

Langzamerhand werd ik van chef-kok ook steeds meer ondernemer, een rol waar 
ik veel plezier aan beleef. Omdat ik niet meer dagelijks in de keuken sta werd het 
een logische stap om Restaurant ‘bij Casper’ goed af te sluiten en opnieuw te 
starten met Bistro Bar JUS.

JUS biedt drie gangen voor 25 euro, met een gevarieerde Frans-Bourgondisch 
geïnspireerde kaart. JUS is gespecialiseerd in het rund van kop tot kont. Een ander 
concept, nog steeds de vertrouwde kwaliteit. Ik ben bijzonder trots op de drie 
bedrijven die ik de afgelopen jaren met mijn team heb kunnen opbouwen. Alle 
bedrijven zijn aan elkaar geschakeld, en alle drie hebben zij hun eigen kracht. Dit 
maakt dat wij als geheel bijzonder veel te bieden hebben. 

Graag nodig ik jullie uit om een kijkje te nemen in deze brochure!

Casper van Hesteren
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Ceremonie
Wij staan geregistreerd als o�ciële 
trouwlocatie. Onze indrukwekkende 
bovenzaal biedt de mogelijkheid voor 
een huwelijksceremonie op maat. Deze 
ruimte is �exibel in te delen, of jullie het 
nu groots willen aanpakken, of klein en 
intiem, zelf de aankleding regelen of dit 
liever aan ons overlaten, bij ons is het 
mogelijk! 

Receptie 
Op de begane grond van De Beurs 
bevindt zich de huiskamer. Intiem, 
gezellig en sfeervol met bovendien een 
keur aan speciaal bieren en overige 
dranken. De ideale ruimte om op jullie 
jawoord te proosten met jullie naas-
ten. Bovendien verzorgen wij graag de 
taart, evenals onze geliefde antipasti 
uit OLIJF. of petit fours uit Bistro Bar 
JUS. 

Culinair 
JUS is een bistro-bar gelegen in het 
centrum van Tiel, het hart van de 
Betuwe. JUS biedt drie gangen voor 25 
euro, met een gevarieerde, Frans-Bour-
gondisch geïnspireerde kaart: van 

malse biefstuk tot verse vis. JUS is wars 
van poespas en pretenties. Lekker eten, 
bereid met lokale producten vol verras-
sende smaken voor een eerlijke prijs, 
daar draait het om bij JUS. 

In OLIJF. kun je in een informele sfeer 
genieten van pizza’s en pasta’s die 
je terug zullen doen denken aan dat 
pittoreske Italiaanse dorpje van jullie 
vakantie. Ook kunnen de kinderen in 
jullie gezelschap zelf pizza’s samenstel-
len, en zien hoe deze gebakken worden 
in onze traditionele hout-gestookte 
oven. Bovendien kunnen zij hier hun 
eigen dessert maken, zodat jullie in alle 
rust kunnen dineren.

Feest
In onze bovenzaal organiseren wij 
geregeld eigen evenementen, waardoor 
wij een ruime ervaring hebben met 
het verzorgen van een goed feest. Qua 
licht en geluid hebben wij alles in huis 
om dit op een indrukwekkende manier 
neer te zetten. Ook hebben wij eventu-
eel vele contacten met dj’s en bands. 
Niets moet, maar (vrijwel) alles mag!

JA,ik wil!



Pro¡ciat! Jullie hebben besloten om te 
gaan trouwen! Wij hebben alles in huis 
om er een onvergetelijke dag van te 
maken. Het Korenbeursplein straalt de 
charme en romantiek uit die je je wenst 
op je trouwdag. 

Doordat wij geregistreerd zijn als 
o�ciële trouwlocatie kan de huwelijks-
voltrekking plaatsvinden in onze 
prachtige bovenzaal, in de gezellige 
huiskamer van De Beurs kan hierop met 
jullie naasten geproost worden, in het 
naastgelegen Bistro Bar JUS kunnen 
jullie genieten van een grandioos diner 
waarna de dj of band al klaar staat om 
jullie met de voetjes van de Beursvloer 
te laten gaan.
 
Verder zijn wij centraal gelegen, 
is er voldoende parkeergelegenheid in 
de nabijheid en zijn wij zeer �exibel bin-
nen jullie budget. 

Eén locatie, één droomdag! Kortom:

‘Willen jullie bij ons trouwen?’

ONSaanzoek



Wij begrijpen heel goed dat er veel komt 
kijken bij het plannen van een huwe-
lijk. Je trouwdag is de mooiste dag van 
je leven, maar ook één van de meest 
stressvolle. Wij ontzorgen jullie graag 
door mee te denken en in te spelen op 
jullie speci�eke wensen zodat jullie on-
bezorgd kunnen toeleven naar jullie 
trouwdag!

Stap 1: De Kennismaking
Om te beginnen nodigen wij jullie graag 
geheel vrijblijvend uit op locatie om on-
der het genot van een kopje ko�e sa-
men de diverse mogelijkheden door te 
nemen. Jullie wensen en behoeften vor-
men voor ons de basis voor een voorstel 
op maat.

Stap 2: De O�erte
Na onze ontmoeting committeren wij 
onszelf om jullie binnen 48 uur een 
persoonlijk voorstel toe te sturen.

Stap 3: Save The Date
Zodra het voorstel helemaal naar wens 
is, gaan wij de dag vastleggen! Jullie 
droomdatum staat dan de¡nitief in de 
agenda en het plannen kan dan echt 
gaan beginnen. 

Stap 4: Voorproeven
Om te laten zien wat wij op culinair 
gebied allemaal in huis hebben is er een 
proefdiner. Tijdens deze heerlijke avond 
zal onze chef laten zien wat wij jullie 
kunnen bieden. Onder het genot van 
onze heerlijke wijnen, proef je de diver-
siteit die wij kunnen serveren op jullie 
droomdag. Tevens is dit weer een mooi 
moment om de locatie te zien en nieu-
we ideeën op te doen.

Stap 5: De Puntjes Op De 'i'
Om ervoor te zorgen dat de dag hele-
maal vlekkeloos verloopt, plannen we 
nog een laatste gesprek. In dit gesprek 
nemen wij de dag met jullie van A tot Z 
door en blijft niks onbesproken. Nadat 
alles besproken is, is het eindelijk zo ver. 
De grote dag!!
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DE BRUILOFTDE BRUILOFTDE BRUILOFTDE BRUILOFTvan...
Gwen & Gilles
'Wat hebben wij een fantástische 
bruiloft gehad! We wonen inmiddels al 
jaren in Amsterdam, maar trouwen in 
Tiel was een heel bewuste keuze. 
We zijn hier beiden opgegroeid en heb-
ben meerdere mooie herinneringen aan 
De Beurs: zo hadden we hier ons eind-
examengala en zelfs de grootouders van 
Gilles hebben hier destijds hun trouw-
dag gevierd. Tijdens de voorbereidingen 
wisten we al dat onze huwelijksdag een 
groot succes zou worden: de sfeer was 
direct goed, er werd ruimschoots mee-
gedacht, de mogelijkheden waren onbe-
perkt en er was alle vrijheid voor het per-
soonlijke tintje dat wij graag wilden. En 
zo bleek: onze bruiloft werd een gewel-
dige en onvergetelijke dag! De zaal was 
prachtig naar onze wens versierd, 

de gasten werden hartelijk ontvangen, 
het personeel toonde zich �exibel en 
enthousiast.

Na de intieme en persoonlijke ceremo-
nie, waarbij we a capella door een gospel 
werden toegezongen, konden we bene-
den terecht voor felicitaties met cham-
pagne en taart. Ondertussen werd de 
bovenzaal omgetoverd tot een waanzin-
nige feestlocatie: zowel de dj als de live-
band gingen los, waardoor het bruisende 
feest tot in de vroege uurtjes door kon 
gaan...

Terugkijkend op deze dag: er is echt 
helemaal niets dat we anders zouden 
willen doen! Casper & personeel, 
nogmaals dank voor alles: jullie maakten 
onze bruiloft onvergetelijk!'



Dranken op nacalculatie
Ko�ekan/Theekan  per kan (8 koppen)        € 15.00
Ko�e/Thee    per kop v.a.  € 2.50
Frisdrank     € 2.50
Pils Brand    € 2.75
Speciaalbieren v.a.   € 3.50
Schenkwijn  per �es € 18.00  per glas € 3.75
Prosecco  per �es € 20.00  per glas € 4.00
Gedistilleerd v.a.   € 4.50

Dranken all-in tarief   
(prijzen per persoon)

Ontvangst    (non-alcoholisch)

Dranken all-in tarief (per uur)  € 5.00
Uitbreiding Hollands assortiment (per uur) € 2.50

Receptie/Feestavond

Dranken all-in tarief (2 uur)  € 14.00 
Dranken all-in tarief (3 uur)  € 19.00 
Dranken all-in tarief (4 uur) € 22.50  
Dranken all-in tarief (5 uur) € 25.50 

  Happerij
(prijzen per persoon)

 

Petit Four     € 2.50

Bitterballen (5 hapjes p.p.)    € 3.50

Hollands Bittergarnituur (5 hapjes p.p.)  € 3.50

Puntzak Friet     € 1.50

Hotdog      € 2.50

Broodje Kroket/Frikandel    € 2.50

Antipasti Plankje     € 5.75

Diverse Italiaanse snijwaren | Bruschetta 

Italiaanse Kazen | Olijven

Hapjes op een Stokje    € 4.00

Mozzarella-tomaat | Meloen met Parmaham | Sushi met zalm

Kipdijsaté

Bourgondische Broodplank   € 3.00

Aioli | Gebrand paprika smeersel | Paté | Hummus met basilicum

Gevulde Glaasjes     € 4.00

Roomkaas met kruiden en Hollandse garnalen | Kipsalade 

met appel en roodlof | Knolselderij met champignon | Been-

ham-prei salade

Hapjes Deluxe A    € 5.00

Zalmblokje met zaden | Mu�n met blauwschimmel | Canapé 

met Serranoham | Hamblokje met paprika | Roomkaas met 

walnoot en ananas | Spiesje met olijf en mozzarella

Hapjes Deluxe B    € 5.00

Zalmblokje met zaden | Canapé met Coburgerham | Room-

kaas met komkommer | Filet americain broodje | Paté | Mu�n 

met brie | Spiesje tomaat-mozzarella

Dit overzicht dient slechts ter inspiratie en om een idee te geven 

van de mogelijkheden en tarieven. Hebben jullie andere wen-

sen, alles is bespreekbaar en (bijna) alles is mogelijk. Wij zijn 

zeer �exibel binnen jullie budget. 

Tarieven



 

 Culinair
(prijzen per persoon)

 

High Tea     € 12.50

Scone | Chocoladelolly | Cheesecake | Bavarois | Mu�n  

Monchou | Eclair | Onbeperkt Ko�e/Thee

Sandwich Lunch OLIJF. (Lunchbu�et)  € 14.50

Diverse broodjes belegd met - Carpaccio - Vitello tonnato 

Huisgemarineerde zalm - Mozzarella en gegrilde groentes

Gebrande paprikasoep | Fruitschaal | Verse jus d’orange, melk, 

ko�e & thee

Fingerfood (geserveerd per bordje)  € 27.50

Carpaccio met mosterddressing | Kippendijsaté | Rouleau van 

black tiger garnalen | Kalfsrosbief met tru¬elmayonaise

Antipasti: Gegrilde groenten met krullen Parmezaanse kaas

Tomaten-pompoensoep met pompoenpitolie | Gemarineerde 

zalm met basilicum en kruidensla | Scampi met antiboise en 

een beurre-blanc saus

BBQ Bistro Bar JUS Basis  € 17.00

Kipsaté | Hamburger | BBQ worst | Procureur | Pastasalade

Groene salade | Turks brood | Kno�ooksaus

BBQ Bistro Bar JUS Luxe   € 21.00

Runderlende | Pulled pork | Lamsburger | Grote garnalen 

Vispakketjes | Geroosterd buikspek | Gegrilde groentesalade

Zoetzure groenten | Groene salade | Coucous salade

Turks brood | Kno�ooksaus | BBQ saus | Satésaus

BBQ Streetfood (7-gangen)  € 35.00

• Met miso gemarineerde kippendijsaté, gefrituurde ui en pinda

• Sweet & spicy ribs met witte kool-venkel salade

• Geroosterde varkensnek, bapao broodje, Oosterse salade 

   en Sriracha chilisaus

• Pita, lamskebab, baba ganoush, feta en Griekse yoghurt

• Gegrilde runderezel, ingelegde paddenstoelen, bosui 

   en Teriyaki saus

• Gegrilde makreel, Peking pancake, zoet-zure groenten 

   en sesamsaus

• Sardines met tomatensalsa en citroen

Bu�et De Beurs Vlees    € 18.50

Spareribs met BBQ saus | Geroosterde procureur in jus | Kip-

pendijsaté | Gemengde groenten | Rösti rondjes | Frisse salade

Bu�et De Beurs Vis    € 18.50

Gegrilde zalm | Black tiger garnalen | Koolvis¡let | Gegrilde 

groenten | Aardappelgratin | Rösti rondjes | Frisse Salade

3-gangen menu OLIJF.   € 25.00

Antipasti | Keuze Pizza/Pasta | Dessert

OLIJF. in kleine hapjes  € 25.00
3-gangen menu geserveerd als sharing dinner, een selectie 
van diverse voor-, hoofd- en nagerechten van onze kaart 

3-Gangen Keuzemenu Bistro Bar JUS  € 25.00



Borrelarrangement
(prijzen per persoon)

 

Goed     € 16.50

Dranken all-in (2 uur) | Hollands Bittergarnituur | Extra uur + € 5.00

Beter  € 24.50
Dranken all-in (3 uur) | Bourgondische Broodplank | Antipasti 

plankje | Extra uur + € 3.50

Best  € 34.50
Dranken all-in (4 uur) | Hapjes op een Stokje | Gevulde Glaasjes  

Hapjes Deluxe A of B | Extra uur + € 3.00

Dinerarrangement
(prijzen per persoon)

Goed   € 29.50
Dranken all-in (ontvangst + dranken tijdens diner) | hoofd-

gerecht Bistro Bar JUS (friet + salade) | Ko�e/Thee

Beter  € 39.50
Dranken all-in (ontvangst + dranken tijdens diner) | 3-Gangen 
Keuzemenu Bistro Bar JUS of 3-gangen menu OLIJF. of OLIJF. 
in kleine hapjes | Ko�e/Thee

Best  € 49.50
Dranken all-in (ontvangst + dranken tijdens diner) | 3-Gangen 
Keuzemenu Culinair | Ko�e/Thee + Friandises

3-Gangen Keuzemenu Culinair  € 32.50

4-Gangen Keuzemenu Culinair  € 37.50

5-Gangen Keuzemenu Culinair   € 42.50

Voorbeeldmenu 3-gangen Keuzemenu Culinair

VOOR
Salade van radicchio, perzik, geitenkaas, geroosterde 

amandel,zoetzure ui en een honing-tijmdressing

Argentijnse scampi met crème van Parmezaan, gemarineerde 
tomaat, groene olijf, citroenmayonaise en brood-tuille

Steak tartaar van MRIJ rund met ingelegde groenten
 en gekarameliseerde eidooier

HOOFD
Schol¡let met bloemkoolpuree, doperwtjes 

en gele curry-sa¬raan saus

“Grainfed” runderbavette met geroosterde ui, knolselderij, 
gele wortel en kalfsjus

Pastinaakpuree, geroosterd en gefrituurd met  
gestoofde venkel en vanille-olie

DESSERT
Vanille parfait, pure chocolade-dome en hete chocoladesaus 

Ravioli�ensjes met crème pattisier, sinaasappelcoulis 
en passievruchtenijs

Kaasplateautje



NIEUWSNIEUWSgierig?

Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar 
de vele mogelijkheden die wij te 
bieden hebben, bel dan van 
dinsdag tot en met zondag vanaf 
15.00 uur met 0344 62 79 59, 
of mail naar info@debeurstiel.nl en
maak een vrijblijvende afspraak!

Brons
Ontvangst | Non-alcoholisch dranken
Ceremonie | Kosteloos gebruik bovenzaal
Receptie | Hollands assortiment | Hollands bittergarnituur
Diner | Dranken all-in (Hollands assortiment) | Dinerbu¬et
Feest | Dranken all-in (3 uur) | Hollandse bittergarnituur

Totaal all-in € 3.475
Extra dag gast € 49.00 | Extra avond gast € 22.50
Extra gast gehele dag € 71.50

Zilver
Ontvangst | Hollands assortiment | Petit Four
Ceremonie | Kosteloos gebruik bovenzaal
Receptie | Hollands assortiment |  Bourgondische broodplank
Antipasti plankje
Diner | Dranken all-in | Fingerfood Diner
Feest | Dranken all-in (3 uur) | Bourgondische Broodplank
Antipasti plankje

Totaal all-in € 4.025
Extra dag gast € 59.00 | Extra avond gast € 25.50
Extra gast gehele dag € 84.50

Goud
Ontvangst | Glas Prosecco | Petit Four | Hollands assortiment
Ceremonie | Kosteloos gebruik bovenzaal
Receptie | Hollands assortiment | Hapjes op een stokje
Gevulde glaasjes | Hapjes Deluxe A of B
Diner | Dranken all-in | Fingerfood Diner
Feest | Dranken all-in (3 uur) | Hapjes Deluxe A | Hapjes Deluxe B
Hollandse bittergarnituur | Broodjes Kroket + Frikandel 
& Puntzak Friet na a�oop

Totaal all-in € 4.525
Extra dag gast € 69.00 | Extra avond gast € 28.00
Extra gast gehele dag € 97.00

All-in bruiloft 
(gebaseerd op 25 dag gasten & 100 avond gasten)

http://www.debeurstiel.nl
http://www.olijftiel.nl
http://www.justiel.nl


Korenbeursplein 2
info@debeurstiel.nl 

0344 62 79 59

Korenbeursplein 4
info@olijftiel.nl 
0344 62 79 59

Korenbeursplein 2a
info@justiel.nl 
0344 62 79 59

http://www.justiel.nl



