
Inspiratieboek



Welkom! 

Van harte welkom bij het Spoorwegmuseum & Vermaat! 
Leuk om te weten dat u geïnteresseerd bent in deze fantastische locatie.

 
In het museum staat ‘beleving’ centraal. Wij, het team van VERMAAT Partyser-
vice, staan voor u en uw gasten klaar om aan deze beleving een culinaire invul-
ling te geven. Sinds de heropening van het museum in 2005 zijn wij huiscate-
raar van het Spoorwegmuseum en hebben wij een uitstekende samenwerking 
met elkaar opgebouwd. Met een vast team leidinggevenden binnen het museum 
kennen wij het Spoorwegmuseum van binnen en buiten.

VERMAAT wil mensen laten genieten van eten & drinken. Met aandacht voor 
mens en omgeving, een no nonsens mentaliteit, trots en aandacht zorgen wij 
voor onze gasten.

Van vergaderingen tot dagcongressen, bedrijfstrainingen tot bedrijfsfeesten en 
van uitgebreide borrels tot luxe sit-down diners. Niks is te gek voor ons.

Voor u ligt dan ook Het Inspiratieboek. Wij hebben hierin een aantal arrange-
menten samengesteld waar u uit kunt kiezen. Uiteraard is het mogelijk om de 
arrangementen uit te breiden en naar wens aan te passen. Binnen de arrange-
mentsprijzen zijn de kosten voor personeel, keukenmaterialen en benodigde 
glaswerk & borden (indien van toepassing) inbegrepen.

Naast de culinaire invulling kunnen wij ook meedenken in bijvoorbeeld extra 
aankleding, inrichting, entertainment of een specifiek thema. Wij staan geheel 
tot uw beschikking en denken graag met u mee om er een geslaagde dag van 
te maken!

U kunt contact opnemen met: 
Mylène van den Broek 
Telefoonnummer: 030-6868290 
Emailadres: salesspoorwegmuseum@vermaatgroep.nl

Graag tot ziens in het Spoorwegmuseum!
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Het dagarrangement SPOOR A is het basisarrangement. Uiteraard is het mogelijk om hier  
supplementen aan toe te voegen. Voor inspiratie en prijzen verwijzen wij u naar de pagina van 
 ‘Culinaire toevoegingen’. 

Ontvangst van de gasten 
Hoe kan de dag beter begonnen worden dan met verse koffie en thee. Naast de koffie en verschillende thee 
smaken serveren wij de gasten huisgemaakte mini zoetigheden. Denk hierbij aan:

Mini muffins, mini brownies, mini spoorkoek en mini donuts

Inhoudelijk programma 
Tijdens het programma verzorgen wij een karaf met water voor de sprekers.

Lunch (uitgaande van maximaal 60 minuten) 
Wij ontvangen alle gasten met een heerlijke lunch. Onze keukenbrigade presenteert verschillende broodjes 
met smaakvol beleg. Denkt u hierbij aan: 

Heerlijk boerenland brood of kleine Franse stokbroden

De broodjes zijn voorzien van vlees, vis en vegetarisch beleg inclusief bijpassend garnituur. 
Hierbij gaan wij uit van 2,5 broodje per persoon. Begeleidend aan de lunch serveren wij vanaf buffet onder-
staande dranken: 

Biologische DAY* sappen, mason jars met fruit- en kruidenwater, koffie en thee

Inhoudelijk programma 
Tijdens het plenaire programma verzorgen wij een karaf met water voor de sprekers.

Middagpauze  
In de middag schenken wij de gasten nog een heerlijk kopje koffie of thee in. Voor de liefhebber schenken 
wij ook diverse soorten frisdrank en staan de mason jars met fruit- en kruidenwater klaar.  
Hierbij serveren wij een gezonde en lekkere snack:

Bananen – walnoten brood  
Een gezonde en lekkere bananen cake bestaande uit o.a. bananen, honing, noten en sultana’s

Borrel (uitgaande van maximaal 60 minuten) 
Onze gastvrouwen en -heren serveren tijdens de borrel de dranken uit het Hollands  
drankenassortiment bestaande uit:

Diverse frisdranken, plat & bruisend water, diverse DAY sappen, (alcoholvrij) bier, witte en rode wijn. 

Op de statafels plaatsen wij schaaltjes met borrelboontjes en knapperige grissini stengels.

  
Daarnaast gaan onze collega’s rond met onderstaande hapjes: 

Ambachtelijke bitterballen, mini loempia’s en kaastengels geserveerd met mosterd en chilisaus  
(2 items p.p.) 

Investering:

Aantal gasten Bedrag per gast

1 - 100 € 37,50
101 - 200 € 39,50
201 > Op aanvraag

DAGARRANGEMENT SPOOR A

* Bij DAY creëren we samen met de juiste ambachtslieden, 
leveranciers en producenten 100% natuurlijke producten. 
Met onze lekkere, verantwoorde producten willen we het 
goede voorbeeld geven en anderen inspireren om te kiezen 
voor duurzaam en gezond.
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Het dagarrangement SPOOR B is het mediumarrangement. In dit arrangement bieden wij u keuze uit  
diverse items. Uiteraard is het mogelijk om hier supplementen aan toe te voegen. Voor inspiratie en prijzen 
verwijzen wij u naar de pagina van ‘Culinaire toevoegingen’. 

Ontvangst van de gasten 
Wij ontvangen de gasten met een heerlijk kopje koffie of thee en er staan mason jars met fruit- en  
kruidenwater klaar. Hierbij kunt u een keuze maken uit:

Huisgemaakte mini zoetigheden (Spoorkoek, muffins, brownie, donuts) 
of 

Ambachtelijke koeken in diverse smaken

Inhoudelijk programma 
Tijdens het programma verzorgen wij een karaf met water voor de sprekers.

Ochtendpauze  
Tijdens de ochtendpauze staan onze gastvrouwen en -heren klaar met koffie, thee en mason jars met fruit- 
en kruidenwater. Hierbij kunt u een keuze maken uit:

Utrechtse Spritsen 
of 

Kaneelstengels

Lunch (uitgaande van maximaal 60 minuten) 
Wij ontvangen alle gasten met een heerlijke lunch. Onze keukenbrigade presenteert: 

Plaatbrood, focaccia en desem met onderstaand beleg: 
Aubergine puree, kalkoen, Raita, geroosterde noten 

Zoetzure zalm, kappertjes, citroen crème, rucola 
Livarham, vijgencompote, komkommer, veldsla 

Courgette, hummus, mozzarella, tomaat, bieslook

Hierbij gaan wij uit van 3 broodjes per persoon.  
Begeleidend aan de lunch serveren wij vanaf buffet onderstaande dranken: 
Biologische DAY sappen, mason jars met fruit- en kruidenwater, koffie en thee.

Middagpauze  
In de middag schenken wij de gasten nog een heerlijk kopje koffie of thee in. Voor de liefhebber schenken 
wij ook diverse soorten frisdrank en staan de mason jars met fruit- en kruidenwater klaar.  
We plaatsen schalen met handfruit.

Borrel (uitgaande van maximaal 60 minuten) 
Onze gastvrouwen en -heren serveren tijdens de borrel de dranken uit het Hollands drankenassortiment. 
Diverse frisdranken, plat & bruisend water, diverse DAY sappen, (alcoholvrij) bier, witte en rode wijn.  
Hierbij serveren wij een tafelgarnituur bestaande uit:

Olijven, krokante kaasstengels en luxe notenmelange 
en 

Ambachtelijke bitterballen, kaastengels en mini loempia’s geserveerd met mosterd en chilisaus  
(3 items p.p)

Investering:

Aantal gasten Bedrag per gast

1 - 100 € 43,50
101 - 200 € 46,50
201 > Op aanvraag

DAGARRANGEMENT SPOOR B
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DAGARRANGEMENT SPOOR C
Het dagarrangement SPOOR C is het luxe arrangement. In dit arrangement bieden wij u keuze uit  
diverse items. Uiteraard is het mogelijk om hier supplementen aan toe te voegen. Voor inspiratie en prijzen 
verwijzen wij u naar de pagina van ‘Culinaire toevoegingen’. 

Ontvangst van de gasten 
Wij ontvangen de gasten met een heerlijk kopje koffie of thee en er staan mason jars met fruit- en  
kruidenwater. Hierbij kunt u een keuze maken uit:

Huisgemaakte mini zoetigheden (Spoorkoek, muffins, brownie, donuts) 
of 

Ambachtelijke koeken in diverse smaken 
of 

Plaattaart uit het seizoen

Inhoudelijk programma 
Tijdens het programma verzorgen wij een karaf met water voor de sprekers.

Ochtendpauze  
Tijdens de ochtendpauze staan onze gastvrouwen-en heren klaar met koffie, thee en mason jars met fruit- en 
kruidenwater. Hierbij kunt u een keuze maken uit:

Bananen – walnoten brood  
Een gezonde en lekkere bananen cake bestaande uit o.a. bananen, honing, noten en sultana’s 

of 
DAY koeken & DAY repen* | Energierijke vullers

Lunch (uitgaande van maximaal 60 minuten) 
Wij ontvangen alle gasten met een heerlijke lunch. Onze keukenbrigade presenteert:

Groenten tortilla’s & vanMenno brood  
Geitenkaas cream, Baba Ganoush, krokante walnoot 

Makreelmayonaise, zure bom, kappertjes 
Gerookte Hoenderborst, ontbijtspek, tomaat, kropsla 

Oude Beemster, chili chutney, wortelrasp, rode Mizuna 
* 

Soep van het seizoen 
* 

Saladshaker

Hierbij gaan we uit van 2 broodjes, 1 kop soep en 1 salad shaker per persoon. Begeleidend aan de lunch  
serveren wij vanaf buffet onderstaande dranken: 
Biologische DAY sappen, mason jars met fruit- en kruidenwater, koffie en thee.

Middagpauze 
In de middag schenken wij de gasten nog een heerlijk kopje koffie of thee in. Voor de liefhebber  
schenken wij ook diverse soorten frisdrank en staan de mason jars met fruit- en kruidenwater klaar.  
We serveren:

Verse fruitsalade 
of  

Hartige bladerdeeghapjes

Borrel (uitgaande van maximaal 60 minuten) 
Onze gastvrouwen en -heren serveren tijdens de borrel de dranken uit het Hollands drankenassortiment. 
Diverse frisdranken, plat & bruisend water, diverse DAY sappen, (alcoholvrij) bier, witte en rode wijn. 
Hierbij serveren wij een tafelgarnituur bestaande uit:

 Charcuterie plankje met o.a. fuet, Old Amsterdam, Texels fenegriek, olijven en gerookte amandelen 
en 

Ambachtelijke bitterballen, mini loempia’s en kaastengels geserveerd met mosterd en chilisaus  
(3 items p.p) 

en 
Mini croquettes: vlees, vis en vega (2 items p.p.) 

of 
Dim sum geserveerd met chilisaus

Investering:

Aantal gast Bedrag per gast

1 - 100 € 52,50

101 - 200 € 57,50

201 > Op aanvraag
* DAY koeken & DAY repen, Vermaat’s eigen koek en  
mueslibar-lijn voor een verantwoordere manier van snacken. 9





Ontvangst 
We ontvangen de gasten met een drankje uit het Hollands drankenassortiment:  
Diverse frisdranken, plat en bruisend water, biologische DAY sappen, (alcoholvrij) bier, witte en rode wijn.

Op de tafels staan nachos met salsadip

Streetfooddiner 
Vanaf buffet presenteren wij het diner. U heeft de keuze uit drie soorten streetfooddiners:

Keuze 1: 
Spicy chickenburger 

coleslaw, chilimayonaise, cheddar 
Mac & Cheese station; Caprese & Tuna;  

macaroni met een keuze uit 2 sauzen (Tomaat-geroosterde groenten of tonijnsaus),  
met diverse toppings zoals; Mozzarella, pitjes, croutons, zongedroogde tomaatjes 

Krokant puntje,  
roasted pork, zoetzure witte kool, uitjes, zoete gembersaus 

Soft burrito 
pittig rundergehakt, tomaat, paprika, mais, geraspte kaas, crème Fraîche en een frisse ijsbergsla

Keuze 2: 
Sloppy joe dog “fat dog style” 

met jalapeños, cheddar en groene kruidenmayonaise 
Gebakken mie met groene curry 

bloemkool, wortel en in kokos en lime gemarineerde garnaal, atjar, cassave chips 
Ovengeroosterde aardappel ‘ateliers style’ 

dragonmayonaise, oude kaas 
Pita pulled chicken 

ijsbergsla, komkommer yoghurt dip, koriander

Keuze 3: 
Maas-weide runderburger 

met barbecue saus, sla en een zure bom 
Farfalle pasta 

met romige tonijn saus, zongedroogde tomaat, olijven 
Fried rice met Oosterse groente 

ei, in zwarte bonensaus gemarineerde en geroosterde kippendij, bosui, gebakken uitjes, kroepoek   
Tortilla 

groentecurry, mais, gamba en sla van paksoi

Afhankelijk van het aantal gasten en uw wensen kunnen we een deel van de gerechten uitlopen 
Tijdens het diner bieden wij de gasten de dranken uit het Hollands drankenassortiment aan  
(uitkoop). Na het diner bieden wij de gasten nog koffie en thee aan.

Aantal gasten Bedrag per gast

0 - 200 € 63,50
201 > Op aanvraag

In bovenstaande kosten zijn alle personeelsuren (koks & bediening)  
opgenomen evenals de benodigde keukenmaterialen en mastieken.

 
OPTIONEEL  
Dessert na afloop met een keuze uit:

Panna cotta, met bosvruchten, koek crumble 
Witte chocolade mousse, gesuikerde pinda’s, fudge 

Hangop, mangocompote, gesuikerde amandel 
Banketbakkersroom, aardbeienjam, bitterkoekjes

€ 4,75 p.p. excl. btw 
Duur van het arrangement: 4 uur.

STREETFOOD ARRANGEMENT
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In dit arrangement maken we gebruik van seizoensproducten.

 
Sit Down diner 
Inrichting: De gasten nemen plaats aan ronde tafels ingedekt met linnen en bijpassend mastiek, 
bloemdecoratie op tafel en menukaarten.

Ontvangst met tafelgarnituren 
Cassave, zoete aardappel friet, zeewier, mayonaise, maiscrème, chimi churri, wonton (East vs South)

VanMenno brood  
olijfolie, zeezout en roomboter 

Runderlende 
gerookt, groene asperge, butter-chicken crème, kokos vinaigrette 

Kabeljauw 
Amsterdamse boterkorst, augurk, bouillon, peterselie 

Pudding 
suikerbrood, gedroogde zuidvruchten, luchtige gezouten karamel,  

krokante witte chocolade

Inclusief wijn. We plaatsen flessen plat en bruisend water op tafel.  
Koffie en thee inclusief friandises na afloop. 
 
Duur van het arrangement: 4 uur. 

SEIZOENSSPECIAL

Aantal gasten Bedrag  per gast
1-100 € 72,50

101-200 € 71,00

200 > Op aanvraag

Seizoensbuffet 
Inclusief uitkoop Hollands drankenassortiment (bier, wijn fris, sappen & waters (4 uur)). 

Koude gerechten 
Taco bell salade 

pittig rundvlees, kidney bonen, padron pepers 
Bulgur salade met vijg 
sinaasappel, radicchio 

Salade met quinoa 
gestoomde makreel, tapioca, zoetzure komkommer 

Flat bread 
citroen peterselie boter, gerookte paprika chutney

Warme gerechten 
Gegrilde Kemper landhoen 

lauwwarme salade van erwten, akkerpaddenstoelen 
Koolvis 

venkel, bleekselderij, ui, paprika saus 
Zomerse schotel 

haricot verts, rode ui, kriel, olijven, tomaat, artisjok 
Risotto van parelgort 
doperwten, dragon

Dessert 
Curd van aardbeien 

gel, kalamansi, basilicum

Koffie en thee inclusief friandises na afloop.

Inrichting:  
Afhankelijk van uw wensen en de gereserveerde 
zaal, komen er kosten voor de inrichting bij.

Aantal gasten Bedrag per gast
1-200 € 69,50

200 > Op aanvraag 
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UITBREIDING DINERS

Naast het seizoensarrangement en het streetfoodarrangement kunnen wij u nog meer diversiteit in 
een diner aanbieden. Onze mogelijkheden reiken ver en om u een beeld te geven van wat wij u kun-
nen bieden, staan er hier een aantal voorbeeld diners omschreven.

Voor alle dinervormen geldt dat wij ook geheel vegetarisch en/of veganistisch uw gasten kunnen 
voorzien van een heerlijk diner.

Buffet 
Van een oerhollands stampottenbuffet tot een ongedwongen streetfoodbuffet, of toch Italiaans of een 
bewust biologisch buffet? Er is keuze genoeg, wij horen graag uw wensen! Hieronder een voorbeeld 
uit ons assortiment:

Koude gerechten 
Parel couscous, Taggiasche olijven, geitenkaas, gedroogde tomaat en pesto 

Penne pasta met mossel, garnaal en een vinaigrette van dille en mosterd 
Aardappelsalade met pastrami, artisjok, olijf en groene boontjes 

Frisse groene salade met toppings en dressing 
Landbrood met gezouten boter

Warme gerechten 
Gestoofde geitenbok met ui, bataat, bleekselderij en verse oregano 

Gebakken forelfilet op erwtenpuree met munt en saffraansaus 
Gekonfijte Opperdoes aardappel met mosterd en rode peper 

Vergeten volks groentetuin van rettich, koolraap en biet

Dessert 
Triffle van gezouten karamel, gesuikerde noten, koffiekruim, kokosijs en een schuim van hangop 

Crème brûlée, bosvruchtencompote, vanilleroom, gesuikerde eiwit

WALKING DINNER 
Een walking dinner, een informele, moderne en sociale vorm van culinair genieten! Perfect om te net-
werken tijdens het diner en wij helpen graag met het samenstellen van het perfecte menu. Van street-
food stijl tot luxe opgemaakte gerechtjes, het is maar net wat u wenst tijdens uw bijeenkomst in het 
Spoorwegmuseum. Hieronder één van onze luxere walking diners als voorbeeld:

Koude soep, witte amandel, knoflook, druiven, Leidsche kaas 
Gemarineerde gestoomde zalm, graved lax saus, koolrabi, uitgebakken mosterd 

Ravioli, bloemkool, lardo di Collognata, hazelnoot, gebakken bloemkool 
Peruaanse aardappel, gebakken, gegrild, puree, krokant, zeewierboter, zeekraal 
Parelhoen, zacht gegaard, geroosterde pompoen, korstje van Parmezaanse kaas 

Mousse, mango, coco de nata, basil seeds, sorbetijs, kokosmelk
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SITDOWN DINER 

Lekker met alle gasten aan tafel genieten van een uitgeserveerd diner? Geen probleem, drie 
gangen, vier gangen of liever vijf gangen? Wij vernemen graag uw wensen en stellen met 
zorg een fantastisch diner samen. Hieronder een voorbeeld om u een indruk te geven:

Op tafel 
VanMenno brood met olijfolie, zeezout en boter

Voorgerecht 
Taartje van makreel met gezouten citroen, kaviaar van soja tapioca,  

ponzu-mayonaise en krokante wilde rijst

Hoofdgerecht 
Gegrilde entrecote met geglaceerde knolselderij, geroosterde bosui, 

grove mosterdpuree en krokant van oude kaas

Dessert 
Lemon curd met Bastogne koekkruim, vanille hangop, gebrand eiwit,  

gesuikerde noten en anijskruid

Tijdens een sitdown diner schenken wij onze huiswijn, Sonneskenk (zie pagina 21). 
Een passend wijnarrangement behoort ook tot de mogelijkheden.

UITBREIDING DINERS VERVOLG
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LUNCH ITEMS PRIJS PER STUK
HALVE WRAPS KEUZE UIT: GROENTE, WIT, VOLKOREN
Tonijnsalade, olijven, kappertjes en zilveruitjes € 4,00

Gebakken kipfilet gemarineerd in Hoisinsaus € 4,00

Mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola € 4,00

BAGELS

Oude kaas, mosterd mayonaise, augurk en rucola € 4,25

Kalkoen, Coppa di Parma en chilimayonaise € 4,25

Roomkaas, zalm en bosui € 4,25

Mini Quiches

Lorraine, uitgebakken spekjes € 2,85

Geitenkaas, spinazie en walnoten € 2,85

Snacks

Vers afgebakken saucijzen- of kaasbroodje € 2,75

Broodje rundvleeskroket met mosterd € 2,75

Salad in a jar

Caesar Cobb salad met krokante kip, ansjovis en gedroogde spek € 3,80

Spinazie, quinoa, pompoen, feta en diverse zaden € 3,80

Soep van de dag € 3,85

PAUZE ITEMS

Handfruit € 1,00

Power balls € 2,00

Mini zoetigheden € 2,00

DAY koek of reep € 2,75

Smoothies € 3,25

Bananenbrood € 2,00

Utrechtse spritsen/ kaneelstengels/roomboterkoekjes € 1,00

Het is mogelijk om aan een arrangement supplementen toe te voegen. Hieronder presenteren wij u 
een lijst met items die toegevoegd kunnen worden.

CULINAIRE TOEVOEGINGEN



BORREL ITEMS

Tafelgarnituren Prijs per persoon

Nachos met salsadip € 2,00

Mediterraan met pides en pita en bijpassende smeersels € 3,50

Seizoensmoestuintje € 3,75

Hapjes

Empanada gevuld met tonijn, gehakt of spinazie € 2,75

Gevulde wraps € 2,45

Klein kippenspiesje € 2,25

Mini kroketje vis, vlees of vega € 1,75

Mini quiche € 2,25

VEGETARISCHE ITEMS

Vegetarisch saucijzenbroodje € 2,75

Vegetarische bitterbal € 1,40

Bieterbal met dip € 2,25

 
Mist u iets op bovenstaande lijst? Laat het ons weten, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.
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Op een zonnige 
toekomst!

Sonneskenk betekent letterlijk de zon schenken. En dat 

proef je. De druiven van Sonneskenk groeien in de regio 

West Kaap in Zuid- Afrika, een prachtige omgeving met 

veel bergen en bossen. De West Kaap heeft een zonnig 

Mediterraans klimaat. Dit komt omdat het gebied dicht 

bij de Atlantische en Indische oceaan ligt. Zo worden 

de druiven fris en sappig! Ideaal voor een heerlijke wijn.

De zon in je glas



WIT

- Sauvignon blanc 
Mooie heldere lichtgele wijn. In de geur tonen van groene appel en citrus. Volle en frisse smaak  
is vol met citrus en tropisch fruit. Lange aangename afdronk.

- Chardonnay 
Mooie lichtgele kleur. Deze wijn is opgevoed op roestvrijstaal met tropische tonen in de geur. 
De smaak is vol en heeft een lange afdronk, o.a. door tonen van citrus.

ROSE 
Mooi geurig en verleidelijk, heerlijk fruitig. Smaak van bloemen, frambozen, kersen, aardbeien  
en perendrups. Zacht en sappig, lichte zuren, klein zoetje, bittertje na.

ROOD 

- Merlot 
Mooie licht rode kleur. In de geur aroma’s van bessen en een lichte rokerige geur.  
De smaak is licht kruidig net tonen van cassis.

Op een zonnige toekomst! 
Met onze wijnen steunen we een zero drop out school in Bonnievale, Zuid-Afrika.

Want naast de financiële bijdrage op basis van verkochte flessen Sonneskenk, investeren we graag 
mee in de kinderen van de Jakes Gerwel Technical School. Daartoe starten we een praktijkopleiding

horeca en gastronomie met masterclasses van onze eigen medewerkers en werken we toe naar een 
uitwisselingsprogramma voor deze leerlingen in Nederland. 

Veel jonge kinderen leven hier onder de armoedegrens, zonder houvast en zonder perspectief. In 
samenwerking met Edge of Life Fund bieden we elk kind de kans om zich op school te ontwikkelen. 
Zodat ieder kind als jongvolwassene vol hoop, vertrouwen en vakkennis de school verlaat.

Op weg naar een zonnige toekomst!

SONNENSKENK & VERMAAT
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030 686 82 90
salesspoorwegmuseum@vermaatgroep.nl

www.vermaatpartyservice.nl


