TROUWEN AAN DE GRACHT

De gemeente Elburg heeft Aan de Gracht aangewezen
als officiële trouwlocatie. Dit betekent dat u geen
verzoek bij de gemeente hoeft in te dienen wanneer u
Aan de Gracht als trouwlocatie kiest. Een schitterende
plek om de liefde wederzijds te bezegelen. Onze
locatie is tevens geschikt voor het ontvangst van uw
daggasten, een lunch of het diner.
Trouwen op onze locatie is exclusief mogelijk voor
bruidsparen die het avondfeest houden bij Partycentrum
De Haas (ook gelegen in de binnenstad van Elburg) of
de ceremonie combineren met een lunch en diner bij
Aan de Gracht.

TROUWEN DE CEREMONIE
€ 400,-

Trouwceremonie inclusief:

• Opstelling naar keuze op het plein tussen
Aan de Gracht en Stadsbrouwerij Vos
• 1 microfoon voor ambtenaar +
geluidsinstallatie voor binnen/buiten
• Televisiescherm voor foto’s/video (binnen)
• Begeleiding voor muziek e.d.

Let op: de kosten die u aan de gemeente Elburg moet
voldoen staan hier los van. U dient zelf uw huwelijk
aan te geven bij de gemeente.
Bij slecht weer kan de ceremonie naar binnen
verplaatst worden. De buitenlocatie is voorzien van
grote parasols om lichte regen tegen te houden. Let op:
de buitenlocatie ligt aan de brouwerij. Er is mogelijk
een geur van het brouwproces.
Extra opties
• Grote bloemstukken Vanaf € 75,• Bloemstukjes op tafel Vanaf € 15,-

LUNCHBUFFET DE KAZEMAT

Combineer de ceremonie met een heerlijke lunch
in de buitenlucht of binnen (beneden) bij Aan de
Gracht. Wij hebben het volgende bruidsbuffet voor u
samengesteld:

• Een kopje seizoenssoep
• Grote luxe broden (om stukjes van te delen)
belegd met o.a. carpaccio en zalm met
roomkaas
• Wraps met coppa di parma ham
• Diverse soorten brood, croissants en
bolletjes (hard en zacht, bruin en wit)
• Deense luxe
• Kaasplank met diverse gesneden kazen
• Vleesplank met diverse vleeswaren
• Huisgemaakte huzarensalade
• Zoetwaren
• Onbeperkt koffie, thee, melk, verse jus
d’orange en diverse sappen van Schulp
€ 29,50 p.p.

DINER AAN HET WATER

Sluit deze prachtige dag af met een heerlijk diner aan het
water. Van warme en koude buffetten, tot een heerlijke
barbecue op onze Ofyr. Wij maken alle gerechten
vers bij Aan de Gracht en Restaurant De Haas. Kijk
verderop in deze folder wat de mogelijkheden zijn
voor een diner- en dessertbuffet.
Extra opties
• Toast na de ceremonie met bubbelwijn om
jullie huwelijk te vieren + € 4,- p.p.
• Huwelijksnacht in de bruidssuite van Hotel
Elburg. Na afloop van het feest worden jullie
persoonlijk opgehaald. Inclusief whirlpool,
ontbijt op bed, fles bubbels Vanaf € 215,-

Feesten & Partijen bij Brasserie Aan de Gracht

VOOR INFORMATIE EN BOEKINGEN OVER FEESTEN &
PARTIJEN KUNT U TERECHT BIJ RESTAURANT DE HAAS
0525-681737 INFO@RESTAURANTDEHAAS.NL
BRASSERIE AAN DE GRACHT
HAVENSTRAAT 5
8081 GN ELBURG
WWW.AANDEGRACHT.NU
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BRASSERIE KUNSTATELIER BROUWERIJ

minimaal 35 personen
AL ONZE FEESTEN EN PARTIJEN WORDEN VERZORGD
DOOR MEDEWERKERS VAN
RESTAURANT & PARTYCENTRUM DE HAAS IN ELBURG.

BARBECUE OFYR SMOKEY FOX
Onbeperkt genieten van een bourgondisch
barbecuebuffet. Eén van onze koks bakt uw
gerechten à la minute op de Ofyr-vuurschaal. Of
laat zelf je kookkunsten zien! Met prachtige soorten
vlees en groenten, aangevuld met verschillende
bijgerechten.
•

BUFFET AARTS RAAD

•

Een warm buffet met een diversiteit aan
verschillende hoofdgerechten, bestaande uit
zowel koude als warme gerechten. Geserveerd
met verschillende bijgerechten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
€

Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Griekse slamelange
Tonijn slamelange
Assortiment XXL broden met diverse smeersels
zoals kruidenboter, tapenade en aioli
Warm gerookte zalmzijde uit eigen
rookoven
Biefstuk met stroganoffsaus
Varkenshaas met champignon-roomsaus
Kipsaté met huisgemaakte satésaus
Huisgemarineerde spareribs
Cajun schotel
Vers gebakken kibbeling
Gehaktballetjes in jus
Frites & gebakken aardappelen
Mayonaise
31,- p.p.

•

Ruim assortiment vlees, waaronder verschillende soorten (gemarineerd) rundvlees (biefstuk, entrecote, diverse steaks), varkensvlees,
kipfilet, kipsaté en nog veel meer...
Ruim assortiment vis, waaronder tonijn, zeebaars, vis spiesen en scampi’s
Warm gerookte zalmzijde uit eigen rookoven
Groentes om te bakken
Eieren en paprikaringen
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Griekse slamelange
Tonijn slamelange
Warme en koude sauzen
Gebakken aardappelen en frites
Assortiment XXL broden met diverse smeersels
zoals kruidenboter, tapenade en aioli
Vegetarisch mogelijk op aanvraag

minimaal 35 personen

DESSERT AAN DE GRACHT

Sluit je avond feestelijk af met een heerlijk
dessertbuffet, gevuld met huisgemaakte desserts
van onze eigen patissier! Sommige desserts zijn
seizoensgebonden, zodat we altijd de lekkerste
ingrediënten kunnen gebruiken.
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Verschillende soorten ambachelijk ijs in vijf
verschillende smaken
Mini monchoutaartjes
Trifle met vers rood fruit
Lemon meringue
Seizoensdessert
Vers gesneden fruit
Slagroom
Warme chocoladesaus
Geserveerd met vuurwerk

€ 9,50 p.p.

DRANKENPAKKET ALL-IN

RECEPTIE OF VERJAARDAG

Onbeperkt genieten van consumpties tijdens uw
feest. Onze bediening verzorgd uw gasten met
heerlijke drankjes geserveerd in de zaal.

Een receptie of borrel ter ere van een feestelijke
gebeurtenis zoals een verjaardag, een jubileum,
een afscheid, een kerstborrel/jaarafsluiting of voor
een gezellig samenzijn, wij verzorgen het graag!

• Ontvangst met koffie & thee (indien
gewenst)
• Onbeperkt consumpties uit het binnenlands
drankenpakket
»
»
»
»
»

Alle frisdranken en sappen
Alle (Vos)bieren van de tap
Alle alcoholvrije bieren
Alle huiswijnen
Alle jenevers, beerenburg, bessen, port,
sherry, martini en diverse likeuren

• Afsluiting met koffie/thee (indien gewenst)
• Bediening in de zaal
• Alleen i.c.m. buffet of barbecue
€ 7,- p.p. per uur

U kunt ook kiezen voor drankjes op nacalculatie.
Hierbij turven wij de consumpties, welke we
achteraf zullen berekenen.

€ 35,- p.p.

KINDERKORTING

Kinderen t/m 3 jr GRATIS, Kinderen 4 t/m 10 jr

BESCHIKBAARHEID

50% korting

Onze zalen zijn dagelijks vanaf 18:30 uur beschikbaar. Eerder
is in overleg mogelijk. Brasserie ‘Aan de Gracht’ (boven) of
Brasserie ‘Aan het water’ (beneden) zijn exclusief te reserveren,
evt. met het Terras aan de voorzijde.

•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie/thee
Diverse soorten gebak van Aan de Gracht
Onbeperkt consumpties uit het drankenpakket
All-in
Hollandse koude bittergarnituur en onbeperkt
warme borrelhapjes
Afsluiten met koffie/thee

Tijdsduur:
4 uur: 45,- p.p.

Wij verheugen ons op uw komst,

KOM BIJ ONS KIJKEN

Zullen we een afspraak inplannen? Voor een
rondleiding door de zalen en om de mogelijkheden te bekijken? Er is heel veel mogelijk!
Wij zijn niet voor niets de veelzijdigste van de
regio.
Bij een eerste kennismaking luisteren we naar
jullie wensen. Samen maken een draaiboek
op maat. Natuurlijk onder het genot van
onze eigen Vos koffie of een kop thee. Alles
is vrijblijvend. Bel of mail voor een afspraak
met de partyplanners van Restaurant De Haas
(e-mail: info@restaurantdehaas.nl | tel nr.
0525-681737)

RESTAURANT DE HAAS
Aan de andere kant van de binnenstad ligt
Restaurant & Partycentrum De Haas. Al meer
dan 50 jaar staat de familie Vos dag en nacht
aan het roer om vele feesten en partijen te
verzorgen.
Partycentrum De Haas is een prachtige trouwen feestlocatie om een groot of klein feest te
vieren. Daarvoor hebben wij alles in huis:
proosten met champagne, cocktails, dineren, de lekkerste hapjesbuffetten, gezellige &
goede bediening en natuurlijk de beste feestarrangementen. Met 5 sfeervolle zalen is De
Haas een zeer geschikte locatie voor groepen
tot 600 personen!

