ARRANGEMENTENBROCHURE GROEPEN

BRASSERIE KUNSTATELIER BROUWERIJ

minimaal 20 personen
AL ONZE FEESTEN EN PARTIJEN WORDEN
VERZORGD DOOR MEDEWERKERS VAN RESTAURANT &
PARTYCENTRUMJ DE HAAS IN ELBURG

BARBECUE OFYR EXCESSIEF

BROODBUFFET DE KAZEMAT

Uitgebreid en avondvullend bourgondisch
barbecuebuffet in de biertuin of brasserie Aan
de Gracht. Vooraf een heerlijk koud buffet met
een diversiteit aan koude gerechtjes. Wanneer
iedereen toe is aan de volgende gang, lekker
bakken rondom de vuurschaal Ofyr.

Royaal lunchbuffet voor gezelschappen. Inclusief
een drankenbuffet.

Koud buffet

•
•
•
•

BARBECUE OFYR SMOKEY FOX

Onbeperkt genieten van een bourgondisch
barbecuebuffet in de biertuin of brasserie Aan
de Gracht. Bakken rondom de vuurschaal Ofyr.
Met prachtige soorten vlees, vis en groenten.
Aangevuld met verschillende bijgerechten.
• Ruim assortiment vlees om te bakken
• Warm gerookte zalmzijdes uit eigen
rookoven
• Groentespiezen
• Eieren en paprikaringen
• Diverse verse salades
• Warme en koude sauzen
• Gebakken aardappelen en frites
• Luxe steenoven broden XXL
• Diverse smeersels
• Inclusief kok
27,50 p.p.
Extra opties
• Dessert- & toetjesbuffet 8,- p.p.

•
•
•
•
•
•
•

Huzarensalade
Vissalade
2 soorten verse rauwkostsalades
Warm gerookte zalmzijdes uit eigen
rookoven
Visplank met haring, makreelfilet en forelfilet
Verse meloen met serranoham
Rundercarpaccio op steenovenbrood
Tapas
Cocktailsaus en ravigotesaus
Luxe steenoven broden XXL
Diverse smeersels als kruidenboter, tapenade en aioli

Barbecue buffet

•
•
•
•
•
•

Ruim assortiment vlees en vis om te bakken
Groentespiezen
Eieren en paprikaringen
Warme en koude sauzen
Gebakken aardappelen en frites
Inclusief kok

35,00 p.p.

Extra opties
• Dessert- & toetjesbuffet +8,- p.p.

• Heldere huisgemaakte groentesoep
• Divers broodassortiment met diverse soorten
vers brood, croissants en bollen (hard, zacht,
bruin en wit)
• Deense luxe
• Kwekkeboom kroketten
• Kaasplank met diverse soorten gesneden
kaas
• Vleesplank met assortiment gesneden
vleeswaren
• Zoetwaren en roomboter
Inclusief drankenbuffet (tot 1 uur na aanvang)

• Koffie en thee
• Melk en karnemelk
• Jus d’orange

15,- p.p.

Extra opties
• Huzaren- en vissalade op plank +3,- p.p.
• Visplank met haring, gerookte zalm, gerookte
forel, gerookte paling +4,- p.p.
• Zijde warm gerookte zalm uit eigen rookoven
+25,- p/st
• Kipsatéstokjes met satésaus +2,50 p.p.
• Dessert- & toetjesbuffet +8,- p.p.
KINDERKORTING

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

ZALEN

50% korting

Onze zalen zijn dagelijks vanaf 18:00 uur beschikbaar. Eerder
in overleg mogelijk. De prijzen zijn inclusief zaalhuur (tenzij
aangegeven). Er zijn twee ruimtes beschikbaar:
De Brasserie en het Het Proeflokaal met De Biertuin

minimaal 20 personen

BUFFET GRACHTENPRACHT

BUFFET AARTS RAAD

RECEPTIE OF VERJAARDAG

Avondvullend koud- en warm buffet geserveerd in
twee gangen

Een warm buffet met een diversiteit aan
verschillende hoofdgerechten, inclusief enkele
bijgerechten.

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

1e gang - koud buffet

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Salade van de dag
Diverse koude vissoorten, zoals gerookte
zalm,
gerookte
palingfilet,
gerookte
makreelfilet, gerookte forelfilet, Noorse
garnalen en zoute haringen met uitjes.
Diverse koude vleeswaren, zoals verschillende
hamsoorten, rosbief en gerookte kipfilet
Diverse soorten luxe hapjes
Verse meloen met serranoham
Cocktail- & ravigotesaus
Kaasplank met verschillende soorten
internationale kaasjes
Assortiment XXL broden met diverse smeersels
zoals kruidenboter, tapenade en aioli
Mand met vers fruit van het seizoen

2e gang - warm buffet

• Biefstuk met stroganoffsaus
• Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus
• Cajun schotel
• Gehaktballetjes in jus
• Kipsaté met huisgemaakte satésaus
• Gebraden kippenboutjes
• Vers gebakken kibbeling
• Huisgemarineerde spareribs
• Frites & gebakken aardappelen
• Mayonaise

27,50 p.p.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Griekse slamelange
Tonijn slamelange
Assortiment XXL broden met diverse smeersels
zoals kruidenboter, tapenade en aioli
Biefstuk met stroganoffsaus
Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus
Kipsaté met huisgemaakte satésaus
Huisgemarineerde spareribs
Cajun schotel
Vers gebakken kibbeling
Gebraden kippenboutjes
Gehaktballetjes in jus
Frites & gebakken aardappelen
Mayonaise

24,- p.p.
Extra opties
• Heldere groentesoep op buffet +3,50 p.p.
• Visplank met haring, gerookte zalm, gerookte
forel, gerookte paling +4,- p.p.
• Zijde warm gerookte zalm uit eigen rookoven
gerookt +25,- p/st
• Beenham aan het spit (min. 30p) +5,- p.p.
• Dessert- & toetjesbuffet +8,- p.p.

•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie/thee (indien gewenst)
Gemend gebak of petit four (indien gewenst)
Onbeperkt consumpties uit het drankenpakket
All-in
Hollandse bittergarnituur en onbeperkt
warme borrelhapjes
Zoutjes en nootjes op tafel
Afsluiten met koffie/thee (indien gewenst)

Tijdsduur:
3 uur: 25,- p.p.
4 uur: 29,- p.p.
5 uur: 31,- p.p.

DRANKENPAKKET ALL-IN

Onbeperkt genieten van consumpties tijdens uw
feest. Onze bediening verzorgd uw gasten met
heerlijke drankjes geserveerd in de zaal.
• Ontvangst met koffie & thee (indien
gewenst)
• Onbeperkt consumpties uit het binnenlands
drankenpakket
»»
»»
»»
»»
»»

Alle frisdranken, waters en sappen
Alle bieren van de tap
Alle alcoholvrije bieren
Alle huiswijnen
Alle jenevers, beerenburg, bessen, port,
sherry, martini en bols likeuren

• Afsluiting met koffie/thee (indien gewenst)
• Bediening in de zaal
• Alleen i.c.m. buffet of barbecue

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.

Tijdsduur:
2 uur: 15,- p.p.
3 uur: 17,- p.p.
4 uur: 19,- p.p.

BRASSERIE AAN DE GRACHT
HAVENSTRAAT 5
8081 GN ELBURG
WWW.AANDEGRACHT.NU
VOOR INFORMATIE EN BOEKINGEN OVER FEESTEN &
PARTIJEN KUNT U TERECHT BIJ RESTAURANT DE HAAS
0525-681737 INFO@RESTAURANTDEHAAS.NL
© 2018

Trouwen op onze locatie is exclusief mogelijk voor
bruidsparen die het avondfeest houden bij Partycentrum
De Haas (ook gelegen in de binnenstad van Elburg).
De ceremonie is enkel te reserveren bij De Haas.

TROUWEN DE CEREMONIE
250,-

Trouwceremonie inclusief:

• Opstelling naar keuze
• 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 bruiloft aan
te geven bij de gemeente.
Extra opties
• Aankomst bruidspaar per luxe sloep 250,• Trouwringen aanvliegen door witte kerkuil of
Amerikaanse zeearend 300,• Witte stoelhoezen 1,50 p/st
• Grote bloemstukken Op aanvraag
• Overige aankleding In overleg

