
BRUILOFTEN 

Wij geven u graag een indruk hoe de dag van uw leven er uit kan komen 

te zien. Heeft u andere ideeën? Wij luisteren graag naar uw wensen.

TROUWDAG 

Trouwen? Natuurlijk bij BRASA’S Heerenhuis! 

Een mooiere locatie om uw bruiloft te vieren,

bestaat er eenvoudigweg niet.

voorbeeld dagindeling
14:30 Ontvangst gasten
15:00	 Officiële	huwelijksvoltrekking	
 buiten op het achterterras of in een van onze 
 mooie zalen; de Raadzaal of het Heerenhuis 
16:00	 Toast	op	het	huwelijk	met	bruidstaart
16:30	 Feestelijke	middagborrel
18:00 Diner
 U kunt een keuze maken uit een uitgebreid 3-, 
 of 4-gangen diner,  een koud & warm buffet of een 
 heerlijk walking dinner. Dit kan buiten op ons 
 achterterras, in restaurant BRASA of in één van 
 onze zalen (Private dining)
20:30	 Feestavond	in	het	Heerenhuis
 Een fantastische sfeervolle feestavond met een 
 band of een DJ. Tijdens de feestavond serveren 
 wij diverse drankjes en heerlijke hapjes
01:00 Einde feestavond
 Uiteraard wordt de eindtijd met u overlegd

PRIJs [ indicatie ]

CEREMONIE
Ceremonie	in	de	Raadzaal	of	het	Heerenhuis	(binnen)	
Maandag t/m donderdag € 100,00 - Vrijdag t/m zondag € 200,00
Ceremonie	op	het	achterterras	(buiten)	
Maandag t/m donderdag € 150,00 - Vrijdag t/m zondag € 300,00 

TOAST	OP	HET	HUWELIJK	MET	BRUIDSTAART	
Een glas prosecco, koffie of thee met bruidstaart. Het bruidspaar 
snijdt het eerste stukje van de taart aan, waarna een van onze 
medewerkers het overneemt.
Omdat de keuze van een bruidstaart heel persoonlijk is, kunt u 
uw bruidstaart zelf uitkiezen en bestellen bij uw favoriete bakker. 
Voor het uitserveren van de bruidstaart berekenen wij € 1,25 p.p. 
Dit is voor het servies, vorkje, servetje en het aansnijden en  
uitserveren van de bruidstaart. Alle drankjes (koffie, thee, 
prosecco etc) zijn op nacalculatie.

FEESTELIJKE	MIDDAGBORREL
Uw glas wordt gedurende 1,5 uur bijgeschonken door onze 
gastvrije medewerkers. U kunt kiezen uit bier, wijn, fris en 
binnenland gedistilleerd. Tevens serveren wij een ronde 
met warme hapjes en een ronde met koude hapjes. € 9,75 p.p

DINER
3-gangen diner € 35,50 p.p.
4-gangen diner € 42,50 p.p.
Koud & Warm Buffet € 32,50 p.p.
Walking dinner 5-gangen  € 33,75 p.p.
Walking dinner 6-gangen  € 40,50 p.p.

FEESTAVOND 
FEEST	arrangement	€ 33,50 p.p.
Uw glas wordt gedurende 4,5 uur bijgeschonken door onze 
gastvrije medewerkers. U kunt kiezen uit bier, wijn, fris en 
binnenlands gedistilleerd.
Assortiment van zoute koekjes en gemengde nootjes.
3x een selectie van warme hapjes
2x een selectie van luxe koude hapjes 

feest	DELUXE	arrangement € 37,50 p.p.
De gasten worden bij binnenkomst ontvangen met een glas prosecco.
Uw glas wordt gedurende 4,5 uur bijgeschonken door onze gastvrije 
medewerkers. U kunt kiezen uit bier, wijn, fris, binnenlands en 
buitenlands gedistilleerd.
Assortiment van zoute koekjes en gemengde nootjes.
3x een selectie van warme hapjes
2x een selectie van luxe koude hapjes 
Eventuele aanvullingen op uw arrangement zijn uiteraard 
bespreekbaar.

STYLING 
Een stijlvolle aankleding met een persoonlijke touch mag natuurlijk 
niet ontbreken. Wij werken samen met Talisa Steenkamp van 
Tasty Events. Een jonge onderneemster uit de Beemster die 
precies aanvoelt wat uw trouwdag nodig heeft. Talisa kan diverse 
styling pakketten aanbieden. (www.tastybytalisa.nl)

“Brasa’s Heerenhuis is

   een Officiële Trouwlocatie!” 

Mail	ons	voor	een	geheel	vrijblijvende	rondleiding	of	

passend	voorstel:	evenementen@brasabarenkitchen.nl



Brasa	bar	&	kitchen			∞			Rijperweg	83			∞			1462	MD	Middenbeemster			∞			T	0299	681	440			∞			evenementen@brasabarenkitchen.nl			∞			brasabarenkitchen.nl


