Arrangementenbrochure voor groepen vanaf 20 personen
2019

Z O R G E L O O S G E N I E T E N VA N U W F E E S T ( J E )
Wanneer u iets te vieren heeft, is uw feest in goede handen bij Restaurant &
Partycentrum De Haas. U kunt zorgeloos genieten van uw feest, terwijl ons
personeel u en uw gasten in de watten legt.
Wij zijn een echt familiebedrijf! Al meer dan 50 jaar staat de Familie Vos dag
en nacht aan het roer om de vele feesten en partijen te verzorgen. Kwaliteit
staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom werken wij al jaren alleen met lokale
toeleveranciers, met passie voor hun product.
Omdat elk feest uniek is, worden arrangementen op maat gemaakt naar uw
wensen en budget. Wij nemen ruim de tijd om dit samen met u te realiseren. De
combinatie van onze service, kwaliteit en onze unieke locatie maakt uw feest tot
een ongekend succes!
Elk feest is uniek, elk met een eigen sfeer en samenstelling. Het moet goed
georganiseerd worden en een dag zijn waar u lang met plezier op kunt terugkijken.
Daarbij wilt u graag dat uw gasten er nog jaren over praten!
In deze brochure bieden wij u de meest gangbare mogelijkheden. Wanneer u zelf
ideeën heeft en het niet kan vinden in onze brochure, neem gerust contact met ons
op. Door onze veelzijdigheid gaan wij uw idee en wensen uitwerken.
Wij verheugen ons op uw komst,

PARTYCENTRUM DE HAAS
Veelzijdig feesten!
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ACHT ZALEN VOOR ELKE GROEP

Er zijn verschillende zalen beschikbaar, voor verschillende groepsgroottes. Wij
hebben al een knusse zaal beschikbaar voor groepen vanaf 20 personen, maar ook
voor gezelschappen tot 350 personen! Of zelfs alle zalen gecombineerd tot 600
personen! Daarnaast is onze accommodatie ingericht met verschillende faciliteiten:
• Muziekcomputer voor
• Invalidentoilet
achtergrondmuziek in elke zaal
• Verschoningsruimte baby’s
• (Draadloze) microfoon
• Personenlift
• Goede wifi, ook voor uw gasten
aansluitingen
LELYSTAD
• Airco
• Diverse beamers en
• Kinderspeelruimte
projectieschermen
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A28
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N309

‘T HARDE

A28

A50

HARDERWIJK

STERREN- & PAUWZAAL
Locatie De Haas

TOT 350 PERSONEN

BARBECUE ZAAL

Locatie De Haas

TOT 60 PERSONEN

APELDOORN

STERRENZAAL

TOT 100 PERSONEN

KOMBUIS ZAAL
Locatie De Haas

TOT 30 PERSONEN

LOCATIE AAN DE GRACHT
met eigen terras

TOT 100 PERSONEN

HA
VE
N

Locatie De Haas

LOCATIE AAN DE GRACHT

LOCATIE DE HAAS
PAUWZAAL

Locatie De Haas

TOT 100 PERSONEN

SUYDERSEE ZAAL
Locatie De Haas

TOT 50 PERSONEN

HET PROEFLOKAAL
Locatie Aan de Gracht

TOT 50 PERSONEN

ELBURG

PAUWZAAL

Locatie De Haas

TOT 100 PERSONEN

JUFFER ZAAL

TOT 50 PERSONEN
Alleen doordeweeks in laagseizoen Locatie De Haas

DE BRASSERIE TOT 60 PERSONEN
na 18:00, met eigen terras Locatie Aan de Gracht
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DE CONSUMPTIES en het ontvangst

Standaard worden de consumpties geserveerd op basis van nacalculatie (turven)
en per stuk berekend. Het is ook mogelijk om een all-in drankenpakket te kiezen
voor een vaste prijs per persoon. Indien u een beperkt aantal consumpties wilt
aanbieden, dan zijn de consumptiemunten een perfecte oplossing.
OP NACALCULATIE
Alle geserveerde consumpties worden per
stuk gefactureerd. De prijs per consumptie is
afhankelijk van het product.

Prijsindicatie: Bij een verbruik van ca. 4 consumpties p.p.
zal de totale consumptieprijs op ca. € 12,00 p.p. zijn.
3,00 p.st.
CONSUMPTIEMUNTEN
Een consumptiemunt is inwisselbaar voor een
consumptie uit het binnenlands drankenpakket.
Deze optie is ideaal wanneer een x-aantal
consumpties aangeboden wordt aan de
gasten. U kunt zelf vooraf aangeven hoeveel
consumptiemunten de gasten ontvangen.

ALL-IN DRANKENPAKKET
Kies voor het all-in Binnenlands Dranken Pakket
wanneer u vooraf wilt weten hoeveel de
drankjes totaal gaan kosten. Alle onderstaande
consumpties zijn onbeperkt inbegrepen
gedurende het arrangement. Dit zit allemaal
inbegrepen bij het all-in arrangement:

FEESTELIJK ONTVANGST MET IETS
LEKKERS ERBIJ
Voor de ontvangst van uw gasten kunnen wij
een kop koffie/thee of consumptie serveren.
Hier doen wij enkele suggesties om erbij of
i.p.v. te serveren:
0,25 p.st.
Koffiekoekje / chocolaatje
1,40 p.p.
Luxe koekjes assortiment
2,75 p.st.
Gesorteerd gebak
2,75 p.p.
Taartenbuffet
2,60 p.st.
Petit four
2,75 p.st.
Petit four met tekst of foto
1,00 p.st.
Luxe bonbons
3,00 p.st.
Elburgse kloosterwegge
2,75 p.st.
Elburgse botje
1,20 p.st.
Plak cake
4,- p.st.
Welkomst cocktail
3,50 p.st.
Champagne toast
2,50 p.st.
Amuse hapje

99 Ontvangst met koffie/thee (indien gewenst)
99 Onbeperkt consumpties uit het binnenlands
drankenpakket:
99 Alle frisdranken, mineraalwater en sappen
99 Alle bieren, inclusief alle speciaalbieren van de tap
en fles
99 Alle alcoholvrije bieren, zoals Radler 0.0 &
Heineken 0.0
99 Alle huiswijnen (wit, rood en rosé)
99 Maar ook: diverse jenevers, beerenburg, bessen,
port, sherry, martini en Bols assortiment (amaretto,
coconut, passion, strawberry, vanille, triple sec e.d.
99 Arrangement afsluiten met koffie/thee (indien gewenst)
99 Bediening
99 Alleen i.c.m. buffet, barbecue, diner of arrangement

2-uurs arrangement
3-uurs arrangement
4-uurs arrangement
5-uurs arrangement
Toeslag buitenlandse dranken

15,-

p.p.

17,-

p.p.

19,-

p.p.

21,-

p.p.

+ 2,-

p.p.

99 Buitenlands gedistilleerd en likeuren, zoals rum, Tia
Maria, Baileys, wodka, sambucca e.d.
99 Speciaal geselecteerde wijnen uit de klimaatkast

DIEETWENS OF ALLERGIE?
Zijn er gasten bij met speciale voedings
wensen en allergieën? Laat het ons vooraf
weten, dan houden wij hier rekening mee.
Voor de meeste allergieën kunnen wij een
maaltijd op maat verzorgen. Voor personen
met een vegetarisch dieet hebben wij
verschillende gerechten/producten in ons
assortiment.
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ACTIVITEITEN DOEN, ZIEN, BELEVEN & PROEVERIJ

vanaf 20 personen personen

Naast een arrangement in één van onze zalen is het misschien leuk om tussendoor een activiteit te doen. In en om Elburg zijn tal van leuke activiteiten om te zien
en te beleven. Een aantal van die belevenissen hebben wij hieronder uitgelicht.
FOTOPOLY!
Spel i.c.m. buffet of diner

2,-

p.p.

LUDIEK, TEAMBUILDING, ACTIEF EN CULTUREEL
Fotopoly is een interactief spel voor jong en oud
dat gespeeld wordt binnen de stadsgrachten van
Elburg. Het spel is uiterst geschikt voor groepen
van minimaal 20 personen. In teams gaan de
deelnemers, gewapend met een fotoboek, op
ontdekkingstocht door Elburg.
Bij binnenkomst in Restaurant De Haas worden
de deelnemers aan het spel in maximaal 6
teams. Elk team heeft zijn eigen teamkleur. De
deelnemers krijgen vervolgens instructies over de
regels van het spel. Als alle regels duidelijk zijn,
gaan de teams, gewapend met een fotoboek, op
ontdekkingstocht binnen de stadsgrachten van
Elburg.
Wanneer een team denkt de afbeelding op
één van de foto’s gevonden te hebben, belt
de teamcaptain naar de organisatie. De
teamcaptain noemt de teamkleur en het nummer
van de foto die het team gevonden denkt te
hebben. De organisatie stelt vervolgens een
vraag die het team alleen kan beantwoorden als
ze echt op de plek staan waar de foto genomen
is. Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten
te behalen. Het team met de meeste punten wint.

Losse boekingen (zonder buffet)

150,-

BROUWERIJBEZOEK
1-uurs arrangement

p.p.

Bezoek de nieuwe bierbrouwerij van Eembier, waar
ook de bieren van Stadsbrouwerij Vos worden
gebrouwen. Onder begeleiding van een deskundige
gids ziet u alle facetten van het brouwproces tot aan
het bottelen. Na de 40 minuten durende rondleiding
is er een proeverij van 3 bieren mogelijk in het
naastgelegen proeflokaal van Stadsbrouwerij Vos. Er
start elk uur een rondleiding.

+ Proeverij 3 bieren
BOTTER VAREN
Ca. 1½ uur varen
Extra uur varen

+3,50

25,-

p.p.

p.p.

+7,50

p.p.

Stap aan boord en hijs de zeilen! Een tocht met een
van onze historische botters vanaf de haven van
Elburg is een onvergetelijke ervaring. De verhalen
van de schipper en opstapper bezorgen u een
onvergetelijke dag. En durft u het aan, dan zal de
schipper u aan het roer zetten, zodat u zelf kunt
ervaren hoe het was om IJsselmeervisser te zijn.
-- Maximaal 12 personen per botter.
-- Starttarief minimaal 200,- per botter (dus 8 pers.)
-- Enkel mogelijk in de zomermaanden.
-- Varen niet uit bij onstuimig weer.

Gevulde scheepskist

+8,50

p.p.

-- Per botter een kist met drankjes en een hapje.
Zoals bier, wijn en diverse frisdranken. Hierbij
een schaal met diverse kleine hapjes als
bittergarnituur.

COCKTAIL WORKSHOP
1½-UURS arrangement
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10,-

25,-

p.p.

Tijdens deze cocktail workshop leert u alle ins en
outs van het cocktailshaken, waarbij gezelligheid
en plezier bij ons hoog in het vaandel staan. In
ons grand café leiden wij jouw gezelschap op
speelse wijze rond in de wereld van de cocktails,
van klassiekers tot eigen creaties. Bij onze cocktail
workshop ga je na een korte inleiding van onze
bartender, zelf aan de slag met het mixen, shaken,
stirren en garneren van exotische cocktails. Mogelijk
tussen 11:00 - 17:00 uur.
-Inclusief 3 cocktails en hapjes

RONDVAART OVER VELUWEMEER
7,50 p.p.
Rondvaart van 50 minuten
10,- p.p.
Rondvaart van 100 minuten
Beleef een prachtige rondvaart over het Veluwemeer.
Vanuit de haven van Elburg vertrekt de boot van
Rederij Randmeer. Dit is een prachtig meer met veel
natuurschoon en recreatiemogelijkheden.

BEZOEK ZANDSCULPTUREN ELBURG
14,50 p.p.
Entree Zandverhalen
Één van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten.
Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren,
1000 jaren oude olijfbomen, botters en
beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze
cultuur van bijbels en botters tot stand. Gelegen aan
de Havenkade van Elburg en op loopafstand van
ons restaurant.

STADSWANDELING ELBURG

6,00

p.p

In Elburg heeft u de mogelijkheid om met uw groep
een wandeling door historisch Elburg te maken
onder leiding van een gids. Deze gids voert u door
middeleeuws Elburg met zijn rechthoekig stratenplan
en vertelt u onderweg het één en ander over de
geschiedenis van de vesting en over de monumenten
die u tijdens de anderhalf uur durende wandeling
tegen komt.

HAVENWANDELING

7,50

p.p.

Prachtige wandeling door het havengebied.
Inclusief een bezoek aan de botterwerf en de
visafslag. Een deskundige gids vertelt u alles over de
visserijgeschiedenis van Elburg.

ESCAPE ROOM VISCHPOORT

120,-

p.sp.

Nieuw in Elburg vanaf mei 2018! Een escape
room in de historische Vischpoort van Elburg. Aan
de hand van puzzels en raadsels zul je een uitweg
moeten zien te vinden om te kunnen ontsnappen.
Per spel maximaal 8 personen. Leuk om te
combineren met andere activiteiten.

VERJAARDAG & RECEPTIE

vanaf 20 personen

Bij het vieren van een kroonjaar hoort een feest. Een verjaardag, jubileum of zoveel jaar bij de zaak. De Haas heeft voor u een aantal aantrekkelijke arrangementen
samengesteld voor uw gelegenheid. Deze arrangementen zijn allen ‘all inclusive’ tenzij aders aangegeven. Daarnaast is het mogelijk om de jubileum en verjaardag
arrangementen aan te passen naar uw eigen wensen of u stelt zelf een arrangement samen.
VERJAARDAG ALL-IN
3-uurs arrangement
4-uurs arrangement

20,-

p.p.

23,-

p.p.

-- Ontvangst met 2x koffie of thee en gesorteerd
gebak
-- Onbeperkt consumpties uit het all-in
drankenpakket
-- Tijdens de verjaardag gaan we continu door met
het serveren van koude en warme borrelhapjes
-- Schaaltjes nootjes en chips e.d. op tafel

VERJAARDAG ALL-IN
ABRAHAM/SARAH
3-uurs arrangement
4-uurs arrangement

28,50

p.p.

31,50

p.p.

-- Ontvangst gasten met kop koffie/thee
-- Bij binnenkomst van de jarige feestelijke
verjaardagsmuziek
-- Glas mousserende wijn om te toosten op de
jarige
-- Een grote taart met foto van de jarige om aan te
snijden, geserveerd met vuurwerk
Onbeperkt consumpties uit het all-in
VERJAARDAG ALL-IN SURPRISE PARTY
drankenpakket
22,50 p.p.
3-uurs arrangement
-- Hollandse bittergarnituur
25,50 p.p.
4-uurs arrangement
-- Ontvangst met glas mousserende wijn of kop
-- Uitgebreid hapjesbuffet ’Holland Top’ met o.a.
koffie/thee
diverse soorten luxe hapjes, warme hapjes,
beenham en kipsaté
-- Bij binnenkomst van de jarige feestelijke
verjaardagsmuziek
-- Schaaltjes nootjes en chips e.d. op tafel
-- Een grote taart met foto van de jarige om aan te
-- Statafels in de zaal
snijden, geserveerd met vuurwerk
-- Onbeperkt consumpties uit het all-in
drankenpakket
-- De gehele arrangement door hapjes: Hollands
bittergarnituur
-- en een ruim assortiment aan warme borrelhapjes
-- Schaaltjes nootjes en chips e.d. op tafel
-- Statafels in de zaal

MIDDAG RECEPTIE CLASSIC
1½-uurs arrangement
2-uurs arrangement

7,-

p.p.

7,75

p.p.

-- Ontvangst gasten met kop koffie/thee en
gesorteerd gebak of taartenbuffet
-- Tijdens de receptie gaan we continue door met
het serveren van koude en warme borrelhapjes.
De hapjes zijn onbeperkt inbegrepen.
-- Overige consumpties serveren wij gedurende de
receptie en worden per stuk berekend op basis
van nacalculatie.

AVOND RECEPTIE CLASSIC
2-uurs arrangement
3-uurs arrangement

p.p.

14,70

p.p.

19,-

p.p.

22,-

p.p.

-- Ontvangst gasten met 2x een kop koffie/thee en
gesorteerd gebak of taartenbuffet
-- Tijdens de receptie gaan we continue door met
het serveren van koude en warme borrelhapjes.
De hapjes zijn onbeperkt inbegrepen.
-- Onbeperkt consumpties uit het all-in
drankenpakket
-- Afsluiting met een kop koffie/thee en een
chocolaatje.
KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting

-------

Kannen ranja en/of fristi, onbeperkt bijvullen
Kindergebakjes
Chips en snoepjes op tafel
Versierde tafel met slingers en ballonnen
Kleurplaten en kleurtjes
Bij het afscheid een snoepzakje met diverse
lekkernijen

-- Minimaal 10 kinderen
12,70

-- Ontvangst gasten met kop koffie/thee en
gesorteerd gebak of taartenbuffet
-- Tijdens de receptie gaan we continue door met
het serveren van koude en warme borrelhapjes.
De hapjes zijn onbeperkt inbegrepen.
-- Afsluiting met een kop koffie/thee en een
chocolaatje.
-- Overige consumpties serveren wij gedurende de
receptie en worden per stuk berekend op basis
van nacalculatie.

AVOND RECEPTIE ALL-IN
2-uurs arrangement
3-uurs arrangement

KINDERRECEPTIE
7,90 p.kind
1-uurs arrangement
Tijdens de receptie maken wij een speciale
kindertafel met:

KRAAMFEEST
1-uurs arrangement
2-uurs arrangement

11,-

p.p.

13,-

p.p.

-- Ontvangst gasten met koffie/thee en een
marsepein petit four (blauw of roze) voorzien met
naam of foto van de baby.
-- Tijdens het kraamfeest gaan we continue
door met het serveren van koude en warme
borrelhapjes. De hapjes zijn onbeperkt
inbegrepen.
-- Zaal versierd met slingers en ballondecoraties in
de gewenste kleur
-- Overige consumpties serveren wij gedurende
het kraamfeest en worden per stuk berekend op
basis van nacalculatie.

CONDOLEANCE VOOR/NA UITVAART
11,00

p.p.

-- Ontvangst gasten met koffie/thee met
chocolaatje of koekje, onbeperkt inbegrepen.
-- Ruimte tot condoleren.
-- Op tafel staan mandjes met belegde luxe
broodjes (ca. 2 p.p.)
-- Overige consumpties serveren wij gedurende het
samenzijn en worden per stuk berekend op basis
van nacalculatie.

(Dit arrangement kan ook samengesteld
worden op basis van uw wensen)

BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN
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LUNCH- & BROODBUFFETTEN

vanaf 20 personen

Geniet van onze luxe lunchbuffetten. Met broodjes vers gebakken door de ambachtelijke streekbakker. Daarbij serveren
wij diverse soorten beleg, vers gesneden en/of gemaakt in onze eigen keuken. Alles is onbeperkt inbegrepen en wordt
aangevuld waar nodig.
BROODBUFFET VAN KINSBERGEN

------------

18,-

p.p.

Kop smaakvolle tomatensoep
Kwekkeboom kroketten
Warme saucijzenbroodjes
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade (tonijn/aardappel)
Diverse soorten vers brood, croissants en bolletjes (hard en zacht, bruin en
wit)
Deense luxe
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg
Zoetwaren
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en op verzoek (karne)melk, tot
maximaal 1 uur na aanvang lunch

BROODBUFFET DE SJOEL		

18,-

p.p.

KOSHER LUNCHBUFFET

-----------

Kop smaakvolle bospaddestoelensoep
Eiersalade
Rundvleeskroketten
Omeletschotel
Gerookte zalmfilet
Diverse soorten vers brood, croissants en bolletjes (hard en zacht, bruin en
wit)
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg zoals rosbief,
kalkoenfilet, pastrami, en kipfilet
Zoetwaren
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en op verzoek (karne)melk, tot
maximaal 1 uur na aanvang lunch

14,- p.p.
BROODBUFFET DE BOTTER		
-- Kop heldere groentesoep
-- Kwekkeboom kroketten
-- Diverse soorten vers brood, croissants en bolletjes (hard en zacht, bruin en
wit)
-- Deense luxe
-- Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
-- Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg
-- Zoetwaren
-- Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en (karne)melk, tot maximaal 1 uur na
aanvang lunch

BROODBUFFET SUYDERSEE		

--------------

18,-

KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting
BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN
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p.p.

Kop smaakvolle bospaddestoelensoep
Verse zoute haring met uitjes
Vers gerookte zalmfilet
Gebakken kibbeling
Warme saucijzenbroodjes
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade (tonijn/aardappel)
Diverse soorten vers brood, croissants en bolletjes (hard en zacht, bruin en
wit)
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg
Zoetwaren
Vers fruit van het seizoen
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en (karne)melk, tot maximaal 1 uur na
aanvang lunch

BARBECUEËN vanaf 20 personen
Het hele jaar door! Indoor & outdoor grillen
Barbecueën is een gezellige bezigheid met een gezelschap. Samen rondom
het vuur de lekkernijen bereiden en ondertussen lekker kletsen met de
medegasten. De barbecue buffetten van De Haas zijn voorzien van het beste
vlees van regionale kwaliteit slagerijen. Maar dat geldt ook voor de vis en
vegetarische producten. Dit samen met onze huisgemaakte salades maakt
een smakelijk barbecue feest. Indien nodig wordt alles aangevuld. Bij ons
kan het hele jaar door gebarbecued worden, daar onze zalen zijn voorzien
van een barbecue met goede afzuiging. Op onze locatie Aan de Gracht
hebben wij speciale Ofyr arrangementen om buiten te grillen op het terras
(zie brochure Aan de Gracht). De buffetten zijn te combineren met een All-in
dranken of dessert arrangement.
BARBECUE GAPPIES STAL
21,-

p.p.

BARBECUEBUFFET MET VLEES EN GROENTE

-- Ruim assortiment aan luxe
vleessoorten (onbeperkt) om zelf af te
bakken, zoals biefstuk, runderlapjes,
spareribs, shaslick sticks,
varkenslapjes, worsten, speklapjes,
kipfilet en satéstokjes
-- Vegetarisch grill assortiment (indien
wenselijk)
-- Huzarensalade
-- Vissalade
-- Salade van de dag
-- Rauwkostsalade
-- Assortiment XXL broden
-- Diverse smeersels: kruidenboter,
tapenade en aioli
-- Knoflooksaus
-- Barbecuesaus
-- Cocktailsaus
-- Satésaus
-- Stroganoffsaus
-- Vleeskruiden
-- Frites & gebakken aardappelen
-- Mayonaise
KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting
BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN

BARBECUE EXCESSIEF DE HAAS
32,50

p.p.

2-GANGEN BARBECUEBUFFET

Koud buffet:
-- Huzarensalade
-- Vissalade
-- Griekse slamelange
-- Tonijn slamelange
-- Diverse koude vissoorten, zoals
gerookte zalm, gerookte palingfilet,
BARBECUE ZEEMANS GLORIE
gerookte makreelfilet, gerookte
23,- p.p.
forelfilet, Noorse garnalen en zoute
BARBECUEBUFFET MET VLEES, VIS EN GROENTE
haringen met uitjes
-- Ruim assortiment aan luxe
Verse meloen met serranoham
vleessoorten (onbeperkt) om zelf af te
bakken, zoals biefstuk, runderlapjes, -- Rundercarpaccio op kleine ciabatta’s
spareribs, shaslick sticks,
-- Kaasplank met verschillende soorten
varkenslapjes, worsten, speklapjes,
internationale kaasjes
kipfilet en satéstokjes
-- Tapas
-- Ruim assortiment aan vissoorten
-- Cocktailsaus
(onbeperkt) om zelf af te bakken,
zoals tonijnbiefstuk, garnalenspiesjes, -- Ravigottesaus
forel en zalm
-- Assortiment XXL broden
-- Vegetarisch grill assortiment (indien
-- Diverse smeersels: kruidenboter,
wenselijk)
tapenade en aioli
-- Huzarensalade
Barbecue buffet:
-- Ruim assortiment aan luxe
-- Vissalade
vleessoorten (onbeperkt) om zelf af te
-- Salade van de dag
bakken, zoals biefstuk, runderlapjes,
-- Rauwkostsalade
spareribs, shaslick sticks,
-- Assortiment XXL broden
varkenslapjes, worsten, speklapjes,
kipfilet en satéstokjes
-- Diverse smeersels: kruidenboter,
tapenade en aioli
-- Ruim assortiment aan vissoorten
(onbeperkt) om zelf af te bakken,
-- Knoflooksaus
zoals tonijnbiefstuk, garnalenspiesjes,
-- Barbecuesaus
forel en zalm
-- Cocktailsaus
-- Vegetarisch grill assortiment (indien
-- Satésaus
wenselijk)
-- Stroganoffsaus
-- Satésaus
-- Vlees- en viskruiden
-- Stroganoffsaus
-- Frites & gebakken aardappelen
-- Frites & gebakken aardappelen
-- Mayonaise
-- Mayonaise
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KOUDE EN WARME BUFFETTEN

vanaf 20 personen

BUFFET AALTJES RAAD

Hieronder presenteren wij u een aantal diner mogelijkheden in buffet vorm. Onze buffetten zijn veelzijdig en worden aangevuld
indien nodig. Alle gerechten worden in onze eigen keuken bereid. Zelf een buffet samenstellen is mogelijk. Laat ons uw wensen
horen. De buffetten zijn eventueel te combineren met een all-in drankenpakket of dessert.
BUFFET ELBURGSE PRACHT

26,-

p.p.

BUFFET BOTTER CULINAIR

31,-

p.p.

2-GANGEN BUFFET

2-GANGEN BUFFET

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
-- Cocktailsaus
-- Ravigottesaus
-- Kaasplank met verschillende soorten
internationale kaasjes
-- Assortiment XXL broden
-- Diverse smeersels: kruidenboter, tapenade en
aioli
-- Mand met vers fruit van het seizoen

1e gang - koud buffet:
-- Tonijn slamelange
-- Griekse slamelange
-- Salade van de dag
-- Rundercarpaccio op kleine ciabatta’s
-- Diverse koude vissoorten, zoals gerookte
palingfilet, gerookte makreelfilet, gerookte
forelfilet, Noorse garnalen en zoute haringen met
uitjes
-- Diverse koude vleeswaren, zoals verschillende
hamsoorten, pastrami, rosbief en gerookte kipfilet
-- Hele zijde gerookte zalm
-- Verse meloen met serranoham
-- Cocktailsaus
-- Ravigottesaus
-- Assortiment XXL broden
-- Diverse smeersels: kruidenboter, tapenade en
aioli

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

KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting
BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN
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2e gang - warm buffet:
-- Beenham aan het spit
-- Biefstuk met stroganoffsaus
-- Zalmmoot met een heerlijke vissaus
-- Cajun schotel
-- Gehaktballetjes in jus
-- Kipsaté met huisgemaakte satésaus
-- Huisgemarineerde spareribs
-- Bloemkoolschotel of verse Hollandse asperges
(indien beschikbaar, ca. in mei)
-- Frites & gebakken aardappelen
-- Mayonaise
-- Mand met vers fruit van het seizoen

DINERBUFFET JUFFEREN JUWEEL
3-GANGEN LUXE DINERBUFFET

31,-

p.p.

In mandjes op tafel
-- Vers afgebakken brood met diverse smeersels als
kruidenboter, tapenade en aioli
1e gang keuzegerecht - aan tafel geserveerd
-- Gegratineerde champignons
-- Zuiderzeesalade met verse soorten vis
2e gang keuzegerecht - aan tafel geserveerd
-- Franse uiensoep
-- Hollandse tomatensoep
-- Lichtgebonden kerriesoep
3e gang - in buffetvorm geserveerd
-- Griekse slamelange
-- Rauwkostsalade
-- Beenham aan het spit
-- Biefstuk met stroganoffsaus
-- Zalmmoten met een heerlijke vissaus
-- Cajun schotel
-- Gehaktballetjes in jus
-- Kipsaté met huisgemaakte satésaus
-- Huisgemarineerde spareribs
-- Bloemkoolschotel
-- Frites & gebakken aardappelen
-- Mayonaise
-- Mand met vers fruit van het seizoen

23,-

p.p.

1-GANG BUFFET

-----------------

Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Griekse slamelange
Tonijn slamelange
Assortiment XXL broden
Diverse smeersels: 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

Uitbreiding
Wil je het buffet uitbreiden? Wij doen een paar
suggesties. Heb je zelf ideeën? Vertel het ons en wij
regelen dat!
3,25 p.st.
Kop soep naar keuze
2,80 p.st.
Sushi assortiment
Visplateau met diverse soorten verse vis,
zoals gerookte zalm, zoute haring, markreel
4,- p.p.
en gerookte forel
Beenham aan het spit
5,- p.p.
(minimaal 30 personen)
Zijde warm gerookte zalm uit
27,- p.st.
eigen rookoven
2,- p.st.
Witte stoelhoezen
OP AANVRAAG
Ballon decoraties
OP AANVRAAG
Bloem decoraties

BUFFET HAVENGLANS

28,-

p.p.

2-GANGEN BUFFET

1e gang - koud buffet:
-- Noorse garnalensalade met stukjes meloen en
cocktailsaus
-- Griekse slamelange
-- Rundercarpaccio op kleine ciabatta’s
-- Gerookte palingfilets
-- Zoute haringen met uitjes
-- Kaasplank met verschillende soorten
internationale kaasjes
-- Tapas
-- Assortiment XXL broden
-- Diverse smeersels: kruidenboter, tapenade en
aioli
-- Mand met vers fruit van het seizoen
2e gang - warm buffet:
-- Zalmmoten met heerlijke vissaus
-- Huisgemarineerde spareribs
-- Kipsaté met huisgemaakte satésaus
-- Cajun schotel
-- Biefstuk met stroganoffsaus
-- Vers gebakken kibbeling
-- Quiche van verse Hollandse landgroenten
-- Bloemkoolschotel of verse Hollandse asperges
(indien beschikbaar, ca. in mei/juni)
-- Frites & gebakken aardappelen
-- Mayonaise

VOOR IN DE WINTER vanaf 40 personen

De winter kent heerlijke seizoensgerechten. Speciaal voor dit seizoen hebben
wij een speciale winterbuffetten. Verkrijgbaar vanaf ca. november t/m maart.
STAMPPOTBUFFET KOP VAN ‘T ENDE
1-GANG BUFFET

----------------

p.p.

De bekroonde huisgemaakte erwtensoep
Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Hutspot
Aardappelpuree
Casselerrib
Klapstuk
Hachee
Slagersrookworst
Rode kool schotel
Amsterdams zuur
Appelcompote of stoofperen
Mosterd
Azijn
Piccalilly

STAMPPOTBUFFET OP DE WAL
1-GANG BUFFET

------------

19,50

16,50

WINTERBUFFET WILDE WINTER
2-GANGEN WINTERBUFFET

26,-

p.p.

In mandjes op tafel
-- Vers afgebakken brood met diverse smeersels
als kruidenboter, tapenade en aioli
Keuze voorgerecht - aan tafel geserveerd
-- De bekroonde huisgemaakte erwtensoep
-- Goed gevulde uiensoep
Keuze tussengerecht - aan tafel geserveerd
-- Hazenpeper
-- Beenham aan het spit
-- Wildzwijn biefstuk met rode wijnsaus
-- Huisgemarineerde spareribs
-- Slagersrookworst
-- Rode kool schotel
-- Boerenkoolstamppot
-- Andijviestamppot
-- Frites
-- Mayonaise
-- Mosterd
p.p.

De bekroonde huisgemaakte erwtensoep
Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Hutspot
Stoofpot
Slagersrookworst
Gehaktballen in jus
Amsterdams zuur
Mosterd
Azijn
Piccalilly
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AAN TAFEL! VOOR HET DINER

Voor grotere gezelschappen hebben wij verschillende diner keuzes. De met tafellinnen
gedekte tafels staan klaar voor de gasten. Eenmaal aan tafel kan men een keuze
maken vanuit het menu. De gekozen gerechten worden uitgeserveerd aan tafel.
3-GANGEN MENUSUGGESTIE

GIANT DINNERMENU

Vooraf op tafel:
-- Stokbrood met kruidenboter
Keuze voorgerecht:
-- Tomatensoep
-- Groentesoep
-- Bospaddestoelensoep
Keuze hoofdgerecht:
-- Hollandse biefstuk met gebakken champignons
29,00

p.p.

-- Gebakken varkenshaas
met champignon-roomsaus
29,00

p.p.

-- Gebakken scholfilet met ravigottesaus
26,00

p.p.

-- Wiener schnitzel met champignon-roomsaus
26,00

p.p.

-- Vegetarisch pannetje
26,00

p.p.

Bij alle hoofdgerechten serveren wij frites,
gebakken aardappelen, twee warme groenten,
rauwkost, stoofperen of appelcompote en
mayonaise.
Dessert:
-- Coupe roomijs met vanille-ijs, aardbeienijs,
vruchtjes en slagroom

KINDERMENU

9,50

p.p.

Kindermenu speciaal voor de kleintjes t/m 10 jaar
Voorgerechtje:
-- Tomatensoepje met stokbrood
Hoofdgreceht:
-- Keuze uit frikandel, kroket, knakworst, gehaktbal
of kipnuggets
-- Frites
-- Mayonaise
-- Appelmoes
Toetje:
-- Kinderijsje in verrassingsbeker
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Luxe keuze diner

Vooraf op tafel:
-- Stokbrood met kruidenboter
Keuze voorgerecht:
-- Rundercarpaccio
-- Verse meloen met serannoham
-- Gegratineerde champignons
-- Gebakken scampi’s in knoflookolie
-- Griekse salade
Keuze soepen (voor- of tussengerecht):
-- Groentesoep
-- Tomatensoep
-- Franse uiensoep
-- Bospaddestoelensoep
Keuze hoofdgerecht:
-- Hollandse biefstuk met peper-roomsaus
-- Kipsaté met huisgemaakte satésaus
-- Gebakken zalmmoot met dillesaus
-- Runderstoofpotje
-- Schnitzel met romige champignon-roomsaus
-- Gebakken scholfilet met ravigottesaus
-- Vegetarisch pannetje
Bij alle hoofdgerechten serveren wij frites,
gebakken aardappelen, twee warme groenten,
rauwkost, stoofperen of appelcompote en
mayonaise.

ALL-IN BACHELOR PARTY (vanaf 6 pers)
2-uurs arrangement
3-uurs arrangement

= vegetarisch

36,40,-

p.p.
p.p.

-- Aan de bar gezellig wat consumpties nuttigen!
-- Portie bitterballen en andere warme hapjes aan de bar.
-- Start met een broodplank met ambachtelijk brood van
Bakkerij Schuld | huisgemaakte kruidenboter | aioli |
tomaten tapenade
-- Een gezellige dinertafel in ons grand café voor het
gezelschap
-- Voorgerecht met kop groente- of tomatensoep
-- Een grote vleesschotel op tafel om van te ’prikken’ met o.a.
kip, varkenslappen, spareribs, koteletten, saté en biefstuk
-- Diverse bijgerechten als sauzen, frites, gebakken
aardappelen, mayonaise en rauwkost
-- Onbeperkt consumpties uit het all-in drankenpakket

Keuze dessert:
-- Coupe roomijs met vanille-ijs, aardbeienijs,
vruchtjes en slagroom
-- Tiramisu met vanillesaus en slagroom
-- Dame blanche
-- Sorbet Classic
-- Gesneden vers fruit

2-gangen (voor- & hoofdgerecht)
2-gangen (hoofd- & nagerecht)
3-gangen menu
4-gangen menu

VRIJGEZELLENFEEST

Voor het organiseren van een goed en lekker
vrijgezellenfeest bieden wij diverse leuke
arrangementen, eventueel in combinatie met leuke
activiteiten. Standaard vinden deze arrangementen
plaats in ons grand café. Vanaf 20 personen hebben
wij een zaal beschikbaar voor het gezelschap.

29,50

p.p.

29,50

p.p.

34,-

p.p.

38,-

p.p.

+ dessert in coupe

+5,-

p.p.

ALL-IN LOVELY PARTY (vanaf 6 pers)
3-uurs arrangement
4-uurs arrangement

42,46,-

p.p.
p.p.

-- Aan de bar gezellig wat consumpties nuttigen!
-- Portie bitterballen en andere warme hapjes aan de bar.
-- Een gezellige dinertafel in ons grand café voor het
gezelschap
-- Start met een broodplank met ambachtelijk brood van
Bakkerij Schuld | huisgemaakte kruidenboter | aioli |
tomaten tapenade
-- Lovely Starter: Proeverij van verschillende voorgerechtjes:
zoals rundercarpaccio, meloen met serrannoham,
gegratineerde champignons, gerookte zalm en soep van de
dag
-- Lovely Main Course: Proeverij van verschillende
hoofdgerechtjes: met o.a. Biefstuk met cajunsaus,
Varkenshaas met champignon-roomsaus, zalmmoot,
Gebakken scampi’s in knoflookolie, Spareribs
-- Onbeperkt consumpties uit het all-in drankenpakket

(Het is ook mogelijk om te kiezen voor het Lovely
Dessert i.p.v. het voorgerecht. Dit is een proeverij van
verschillende desserts)

EEN LEKKER TOETJE NA vanaf 20 personen
Voor na de barbecue of het buffet
DESSERTBUFFET TOT SLOT

5,25

MET IJS

DESSERTBUFFET ONDER DE POORT
7,-

p.p.

-- IJstaarten gemaakt van verschillende smaken
schep-roomijs. Opgespoten met slagroom en
feestelijk gedecoreerd.
-- Luxe ijstaarten in diverse smaken en vormen
-- Luxe bavaroistaarten
-- Diverse puddingen
-- Geflambeerde kersen
-- Warme chocoladesaus
-- Vers gesneden fruit
-- Geserveerd met vuurwerk

--

MINISORBET

2,95

p.st.

KLEINE SORBET AAN TAFEL GESERVEERD

-- IJstaarten gemaakt van verschillende smaken
schep-roomijs. Opgespoten met slagroom en
feestelijk gedecoreerd.
-- Warme chocoladesaus
-- Vers gesneden fruit
-- Geserveerd met vuurwerk

MET PUDDING, BAVAROIS EN IJS

p.p.

-- Bol vanille-ijs
-- Aardbeiensaus
-- Slagroom

DESSERTBUFFET MON AMOUR

9,-

p.st.

UITGEBREID EN EXTRA LUXE

-- IJstaarten gemaakt van verschillende smaken
schep-roomijs. Opgespoten met slagroom en
feestelijk gedecoreerd.
-- Luxe ijstaarten in diverse smaken en vormen
-- Luxe bavaroistaarten
-- Diverse puddingen
-- Geflambeerde kersen
-- Brownie
-- Mini donuts en muffins
-- Slagroomsoezen
-- Kaasplank met diverse soorten kazen
-- Vers gesneden fruit
-- Diverse likeurtjes
-- Geserveerd met vuurwerk

BRUIDSROOMIJSTAART

7,50

p.st.

Kies voor een bruidsroomijstaart als een passend
dessert bij het feest. Dit kan na het buffet of diner,
maar ook als afsluiting van het avondfeest of
receptie. Jullie als bruidspaar snijden de taart
ceremonieel aan, waarbij er ook vuurwerk
wordt afgestoken. Eventueel in combinatie
met de ‘Celebration Bubbles Show’. Bij de
bruidsroomijstaart serveren wij gesneden vers fruit,
slagroom en warme chocoladesaus.
Qua kleursamenstelling is deze helemaal zelf te
bepalen in jullie eventuele themakleur. Twee kleuren
mogelijk.
-------

Roomijstaart op etagère
Warme chocoladesaus
Vers gesneden fruit
Slagroom
Geserveerd met vuurwerk
Minimaal 30 personen

IJS VAN CASA PICCOLA

4,95

p.p.

Een echte bakfiets met ijsvitrine van gelaterie Casa
Piccola uit Elburg. Ambachtelijk en zeer smakelijk
roomijs. De gasten kunnen zelf hun ijsje scheppen.
-----

Keuze uit 4 verschillende smaken roomijs
Casa Piccola ijsbekers en hoorntjes
Inclusief spatels en smakenbordjes
Alleen beschikbaar op zalen op de begaande
grond
-- Exclusief huur bakfiets, éénmalig € 50,-- Voor buitenlocaties en cateringen is ook een VW
oltimerbus met vitrine beschikbaar. Huur hiervoor is
€ 125,-- Minimaal 25 volwassenen
-- Indien beschikbaar

KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting
BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN
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Partycentrum De Haas is een prachtige
feestlocatie om een groot feest te vieren.
Het grande feest voor jullie bruiloft. Of een
personeelsfeest waarbij iedereen de beste
dancemoves laat zien op de dansvloer. Of viert
uw bedrijf een jubileum?
Daarvoor hebben wij alles in huis, zoals:
proosten met champagne, cocktails, dineren,
de lekkerste hapjesbuffetten, gezellig en goede
bediening en natuurlijk feesten!
Uw feest is in goede handen bij De Haas. Al 50
jaar organiseren en verzorgen wij vele feesten
per jaar. Elk feest is uniek, met een eigen sfeer
en samenstelling. Het moet goed georganiseerd
worden. Een dag waar jullie positief op terug
willen kijken. Daarbij wil je graag dat de gasten
er nog jaren over napraten!
Wij zullen helpen met de organisatie van het
feest. Die zorg nemen wij voor onze rekening.
Wij nemen ruim de tijd om samen met jullie het
perfecte feest te organiseren. Met onze tips en
jullie wensen maken wij een arrangement op
maat. De combinatie van onze service, kwaliteit
en onze unieke locatie, maakt uw feest tot een
ongekend succes!
En dat allemaal midden in de romantische
sfeerstad Elburg. Met voldoende en gratis
parkeerplaatsen op loopafstand.
De party extra bijzonder maken? Wij kunnen
helpen als het gaat om speciale decoraties,
een verrassende act, een sfeervolle band, een
swingende DJ, of tips om de gasten op een
creatieve manier actief te betrekken bij de
feestelijke avond.
Zullen we een afspraak inplannen? Voor een
rondleiding door de zalen en onze mogelijkheden
te bekijken. Natuurlijk onder het genot van echte
lekkere koffie, vers gezet!
14

HET GRANDE FEEST
De feestzaal voor elke gelegenheid

Gratis
opties in de zaal
NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET KAN.
Onze zalen zijn ingericht met verschillende faciliteiten. Van deze
voorzieningen kan gratis gebruik worden gemaakt als daar
behoefte aan is.

GEEN ZAALHUUR

Bij ons is een zaal altijd gratis te gebruiken vanaf 20 personen in
combinatie met een feestarrangement, diner, buffet of barbecue!

MICROFOONS

In de Sterren- & Pauwzaal zijn meerdere (draadloze) microfoons
aanwezig voor een speech of stukje.

ACHTERGRONDMUZIEK

In elke zaal is het mogelijk om sfeervolle achtergrondmuziek af te
spelen. Onze muziekcomputer bevat duizenden muzieknummers
en wordt telkens geüpdatet met de nieuwste playlisten. U kunt zelf
aangeven welk genre muziek er gewenst wordt op het feest. In de
Sterrenzaal kunt u ook een eigen laptop aansluitend met uw eigen
playlist.

BEAMERS

De Sterren- & Pauwzaal zijn voorzien van twee geïntegreerde
beamers met projectieschermen. Vanaf het centrale aansluitpunt
kan de laptop worden aangesloten (HDMI of VGA). De presentatie
wordt voor- en achterin de zaal getoond. Eventueel bijbehorende
audio wordt afgespeeld via onze geluidsinstallatie door de gehele
zaal. In de bovenzalen hebben wij losse beamers en
projectieschermen beschikbaar.

PODIUM VOOR EEN BAND OF DJ

Als er is gekozen voor een eigen DJ of bandje, mag deze
plaatsnemen op het vaste podium in de Sterrenzaal. Dit podium is
ingericht met krachtstroom en verschillende groepen 220v stroom.
Ook is het podium ingericht met diverse spots om de muzikanten
aan te lichten.

DANSVLOER MET LICHTEFFECTEN & LASERSHOW

Bij het maken van een dansje hoort ook feestelijke dansverlichting.
De Sterrenzaal is uitgerust met diverse apparatuur (zoals
scanners, spots en movingheads) en een gelakte houten dansvloer.
Daarbij heeft de zaal een laser, voor het maken van een
fantastische lasershow op uw feest.

ENVELOPPEN BRIEVENBUS

Bij het geven van het feest hoort ook het ontvangen van cadeaus.
Meestal in de vorm van een gevulde envelop. Deze kunt u
opbergen in de aan de muur gemonteerde brievenbus in de
Sterrenzaal. Aan het einde van de avond vraagt u de sleutel om
de brievenbus te legen.
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TROUWEN IN ELBURG
Beleef jullie dag compleet in Elburg!
Binnen de vestingsmuren van sfeerstad Elburg zijn tal van locaties om jullie hele dag compleet te maken. Alles op loopafstand zonder
dat het veel reistijd kost. Zie je het al voor je? Dat jullie komen aanvaren in een luxe sloep, terwijl jullie daggasten staan te zwaaien
op de aanlegsteiger? Er zijn bijzondere locaties voor de huwelijksvoltrekking van het burgerlijk huwelijk. Prachtige kerken voor de
kerkelijke inzegening. En wat te bedenken van de vele romantische fotoplekjes. Met daarna een heerlijk
diner en een spetterend feest bij Restaurant De Haas! Tenslotte overnachten
in de bruidssuite van het hotel Elburg. Onze stad is veelzijdig!
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TROUWCEREMONIE

ALL-IN DRANKEN
DAGPROGRAMMA
Een all-in binnenlands dranken pakket voor uw
daggasten vanaf binnenkomst in ons partycentrum,
tijdens het diner/buffet, tot aan het avondfeest.
Maximaal 2 tot 4 uur durend pakket, inclusief
flessen mineraalwater op tafel.

Locatie feestzaal De Haas (ca. 10 - 400 personen)
Ceremonie met avondfeest (> 80 pers) en diner
Ceremonie met diner of buffet
Enkel ceremonie

50,-*
150,-*
300,-*

DE HUWELIJKSNACHT
Speciaal voor onze bruidsparen hebben wij een exclusieve
aanbieding in de bruidssuite van Hotel Elburg. Na afloop van
jullie feest worden jullie persoonlijk opgehaald door de hotel
hostess per tuktuk.
• Bruidssuite met whirlpool
• Ontbijt op bed
• Fles bubbels op de kamer
• Persoonlijk opgehaald door hotel hostess in een tuktuk
• Inclusief toeristenbelasting
Huwelijksnacht in bruidssuite Hotel Elburg

185,-*

Locatie Aan de Gracht (20 - 60 personen)
Ceremonie met avondfeest (> 80 pers) en diner
Varen per luxe sloep
Trouwringen aanvliegen door witte kerkuil of
Amerikaanse zeearend

250,-*
+250,+300,-

* 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.

Alleen mogelijk i.c.m. avondfeest
All-in drankenpakket dagprogramma

Naast het historische gemeentehuis van Elburg is het ook
mogelijk om de trouwceremonie te voltrekken in de ruime
zalen van Restaurant De Haas. Of bij onze andere (buiten)
locatie Aan de Gracht in Elburg. De buitengewoon ambtenaar
van de Gemeente Elburg komt naar deze locatie toe om jullie
huwelijk te voltrekken. Om de ceremonie op onze locatie te
voltrekken is het noodzakelijk de aanvraag hiervoor in te
dienen bij de Gemeente Elburg (0525-688888).
Op de site www.elburg.nl vindt u meer informatie hierover.

11,00 p.p.

KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting
BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN
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DE FEESTARRANGEMENTEN
Helemaal compleet en verzorgd
AVONDFEEST CLASSIC

AVONDFEEST ALL-IN LOVE

-- Ontvangst met 2x koffie of thee
-- Gesorteerd GEBAK (of taartenbuffet)
-- Tijdens het avondfeest gaan we continu door
met het serveren van KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Afsluiting met koffie of thee en chocolaatje
Overige consumpties serveren wij gedurende de
receptie en worden per stuk berekend op basis van
nacalculatie

-- Ontvangst met 2x koffie of thee
-- Gesorteerd GEBAK (of taartenbuffet)
-- ONBEPERKT CONSUMPTIES uit het
binnenlands dranken pakket
-- Tijdens het avondfeest gaan we continu door
met het serveren van KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Afsluiting met koffie of thee en chocolaatje

ARRANGEMENT 4 uur

ARRANGEMENT 4 UUR

50 tot 150 personen
150+ personen

13,65
12,30

p.p.

ARRANGEMENT 4½ UUR

-- Ontvangst met 2x koffie of thee
-- Gesorteerd GEBAK (of taartenbuffet)
-- ONBEPERKT CONSUMPTIES uit het dranken
pakket
-- Tijdens het avondfeest worden (tot aan het
hapjesbuffet) enkele KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES geserveerd.
-- Tijdens het avondfeest serveren wij het
HAPJESBUFFET SANTÉ. Een heerlijk
hapjesbuffet met o.a. satéstokjes met satésaus,
soufflés, mini-loempia’s, nacho chips, toastjes en
tapas hapjes
-- Extra bar in de zaal, de COCKTAILBAR. Met
bartender die de cocktails voor jullie shaken en
fantastische moves maken. Onbeperkt cocktails
met keuze uit 6 soorten cocktails, met of zonder
alcohol. Rondom deze bar statafels
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Afsluiting met koffie of thee en een warm
SAUCIJZENBROODJE
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26,- p.p.
23,40 p.p.

p.p.

AVONDFEEST ALL-IN SPARKLING

50 tot 150 personen
150+ personen

50 tot 150 personen
150+ personen

31,- p.p.
27,90 p.p.

AVONDFEEST ALL-IN DUTCH PARTY
ARRANGEMENT 4½ UUR

-- Ontvangst met koffie of thee
-- Gesorteerd GEBAK (of taartenbuffet)
-- ONBEPERKT CONSUMPTIES uit het dranken
pakket
-- Tijdens het avondfeest gaan we continu door
met het serveren van KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES
-- Tijdens het feest wordt de ELBURGSE
VISKRAAM geopend met verse zoute haring,
gebakken kibbeling en andere lekkernijen uit de
viskraam
-- Extra bar in de zaal, de BIERBAR. Met onze
huispilsener en kersenbier aan de tap. Maar ook
een frisje of wijntje schenken wij graag aan deze
bar. Rondom de bar staan statafels.
-- Bij deze bar de SPECIAL BEER FRIDGE met
onbeperkt heerlijke speciaalbieren op fles.
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Laatste 30 min. de SNACKKRAAM met frites,
frikandellen, kroketten en broodjes
-- Afsluiting met koffie of thee

50 tot 150 personen
150+ personen

32,50
29,25

p.p.
p.p.

AVONDFEEST ALL-IN GLAMOUR
ARRANGEMENT 4½ UUR

-- Ontvangst met 2x koffie of thee
-- TAARTENBUFFET (of gesorteerd gebak)
-- ONBEPERKT CONSUMPTIES uit het dranken
pakket
-- Tijdens het avondfeest worden (tot aan het
hapjesbuffet) enkele KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES geserveerd
-- Tijdens het avondfeest serveren wij het
HAPJESBUFFET HOLLAND TOP. Een
uitgebreid hapjesbuffet met o.a. warme
beenham, gehaktballetjes, kipsaté met
satesaus, diverse salades, ruim assortiment luxe
bittergarnituur hapjes en luxe broodsoorten met
diverse smeersels
-- Extra bar in de zaal, de COCKTAILBAR. Met
bartender die de cocktails voor jullie shaken en
fantastische moves maken. Onbeperkt cocktails
met keuze uit 6 soorten cocktails, met of zonder
alcohol. Rondom deze bar statafels
-- Bij deze bar de SPECIAL BEER FRIDGE met
onbeperkt heerlijke speciaalbieren op fles.
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Afsluiting met koffie of thee en een BONBON

50 tot 150 personen
150+ personen

32,50
29,25

p.p.
p.p.

AVONDFEEST ALL-IN BUBBLING
ARRANGEMENT 4½ UUR

-- Ontvangst met glas FEESTELIJKE BUBBLES of
ALCOHOLVRIJE COCKTAIL.
-- Rondgang met een feestelijke en LUXE AMUSE
HAPJE
-- ONBEPERKT CONSUMPTIES uit het dranken
pakket
-- Tijdens het avondfeest gaan we continu door
met het serveren van KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Afsluiting met koffie of thee en een ZAKJE
FRIET

50 tot 150 personen
150+ personen

28,50
25,65

p.p.
p.p.

HAPJESBUFFETTEN

AVONDFEEST ALL-IN DIAMONDS
ARRANGEMENT 4½ UUR

-- Ontvangst met koffie of thee
-- Feestelijke PETIT FOURS met jullie foto of
initialen
-- Jullie openen het feest met de sptterende
OPENINGSSHOW Celebration Bubbles i.c.m.
een CHAMPAGNETOREN
-- ONBEPERKT CONSUMPTIES uit het dranken
pakket
-- Tijdens het avondfeest gaan we continu door
met het serveren van KOUDE EN WARME
BORRELHAPJES
-- Extra bar in de zaal, DE COCKTAILBAR. Met
bartender die de cocktails voor jullie shaken en
fantastische moves maken. Onbeperkt cocktails
met keuze uit 6 soorten cocktails, met of zonder
alcohol. Rondom deze bar statafels
-- Bij deze bar de SPECIAL BEER FRIDGE met
onbeperkt heerlijke speciaalbieren op fles.
-- Voor de aanwezige kinderen een zakje snoep,
zakje chips of ijsje
-- Afsluiting met koffie of thee en een BROODJE
PULLED PORK

50 tot 150 personen
150+ personen

32,50
29,25

p.p.
p.p.

Extra snacks op
het feest!
Wil je tijdens het feest iets extra’s aanbieden? Of juist als
afsluiter van de party? Wij doen een paar suggesties.
Heb je zelf ideeën? Vertel het ons en wij regelen dat!

Puntzak met friet en mayonaise
Warm saucijzenbroodje
Broodje kroket of frikandel
Broodje hamburger
Broodje pulled pork / -chicken
Broodje warme beenham in honing/
mosterdsaus
Belegd bolletje met divers beleg als
ham, kaas, rosbief, kipfilet e.d.
Sushi assortiment
Mini sorbet
Pizzapunt
Nootjes, zoutjes en chips op tafel

2,60 p.st.
2,60 p.st.
2,50 p.st.
3,- p.st.
3,25 p.st.
3,25

p.st.

2,20
2,80
2,90
2,95
1,25

p.st.
p.st.
p.st.
p.st.
p.p.

HAPJESBUFFET DE BOTBEKKER			

----------------

MUZIEK OP JE FEEST

11,-

p.p.

Kip-kerrie hapjes met brie en uitgebakken spek
Gevulde eieren
Haring op roggebrood
Glaasjes met zalmmousse
Glaasjes garnalencocktail en cocktailsaus
Ham rolletjes met asperges
Omelet rolletjes met gegrilde paprika
Kaasplank met diverse soorten kaas van de regionale kaasboerderij
Meloen met serannoham
Assortiment XXL broden
Diverse smeersels: kruidenboter, tapenade en aioli
Bitterballen van Kwekkeboom
Satéstokjes met satésaus
Warme gehaktballetjes
Mini saucijzenbroodjes

HAPJESBUFFET HOLLAND TOP			

9,-

Natuurlijk zijn jullie vrij om je eigen favoriete muzikant, band
of DJ te regelen. Deze kunnen dan vrij gebruikmaken van onze
voorzieningen op het podium. Maar het is nu ook mogelijk om
alles via De Haas te boeken en te kiezen voor een kwaliteit
muziekshow!
BPM DJ OP JE BRUILOFT

825,- all in

‘DJ op je bruiloft’ heeft voor elke bruiloft een geschikte DJ! De DJ’s
van BPM denken graag met jullie mee over de muzikale invulling
van het feest: van het openings- tot het eindnummer en alles wat
jullie daartussen willen horen. Jullie voorkeuren in combinatie met
onze kennis zal resulteren in een onvergetelijk feest! Omdat ‘DJ op
je Bruiloft’ bij De Haas kind aan huis is, kunnen wij de bestaande
lichteffecten en lasereffecten van de feestzaal overnemen
(Sterrenzaal). Dat maakt echt een unieke totaalshow! Inclusief een
ervaren DJ bruiloft, DJ-booth, licht- & geluidsinstallatie, het op- &
afbouwen van de apparatuur en een afspraak voor het bruidspaar
om het huwelijksfeest muzikaal voor te bereiden bij ‘DJ op je
bruiloft’ op kantoor.

Voorkeur specifieke DJ

+ 50,-

p.p.

-------

Warme beenham in honingmosterdsaus
Warme gehaktballetjes
Satéstokjes met satésaus
Luxe gegarneerde huzarensalade
Luxe gegarneerde vissalade
Assortiment aan Hollandse hapjes, zoals gevulde eieren, kaasblokjes,
diverse worstsoorten, zalmtoastjes, haring, komkommer met roomkaas
e.d.
-- Assortiment XXL broden
-- Diverse smeersels: kruidenboter, tapenade en aioli

HAPJESBUFFET SANTE		

----------

Satéstokjes met satésaus
Mini loempia’s
Warme gehaktballetjes
Nasi
Luxe gegarneerde huzarensalade
Griekse rauwkostsalade
Assortiment tapas hapjes
Assortiment XXL broden
Diverse smeersels: kruidenboter, tapenade en aioli

8,-

p.p.

BPM DJ OP JE FEEST

OP AANVRAAG

‘DJ op je Feest’ maakt een compleet feest van jullie bedrijfsfeest
of verjaardag. De DJ’s van BPM denken graag met jullie mee
over de muzikale invulling van het feest. Jullie voorkeuren in
combinatie met onze kennis zal resulteren in een onvergetelijk
feest! Omdat ‘DJ op je Feest’ bij De Haas kind aan huis is,
kunnen wij de bestaande lichteffecten en lasereffecten van de
feestzaal overnemen (Sterrenzaal). Dat maakt echt een unieke
totaalshow! Inclusief een ervaren DJ bruiloft, DJ-booth, licht- &
geluidsinstallatie, het op- & afbouwen van de apparatuur.

Thema pakketten zoals Après-Ski party, 80’s & 90’s party,
OP AANVRAAG
Vaute Verzoekjes of Single party
PIANO SHOWS

OP AANVRAAG

OVERIGE MUZIEKSHOWS / ARTIESTEN

OP AANVRAAG

KINDERKORTING

Kind 0-3jr gratis
Kind 4-10jr 50% korting
BIJ BUFFETTEN, BARBECUES EN ALL-IN ARRANGEMENTEN
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EXTRA TOPPINGS VOOR JE FEEST

Het is mogelijk om een eigen arrangement samen te stellen. Met alleen maar je eigen wensen. Met deze toppings brengen we je
alvast op enkele ideeen wat leuk is voor jouw feest. Misschien heb je zelf wel iets leuks bedacht? Laat het ons weten!
WITTE STOELHOEZEN

2,-

p.st.

Een mooie aanvulling voor het feest is om alle
stoelen te bekleden met strakke witte stoelhoezen.
Dit geeft een extra chique uitstraling.

DE BIERBAR

75,-

VANAF 80 PERSONEN

Extra bar in de zaal, de bierbar. Met onze
huispilsener en kersenbier aan de tap. Maar ook
een frisje of wijntje schenken wij graag aan deze
bar. Rondom de bar staan statafels. Leuk voor de
jongeren om aan te hangen.

DE COCKTAILBAR

150,-

VANAF 80 PERSONEN

De trend van dit moment: De cocktailbar op uw
feest. Compleet met verlichting en glazen. De
cocktailbar zal zeker indruk maken op uw gasten.
Onze cocktail bartenders, die allemaal een cursus
hebben gevolgd op de Bols Academy, maken de
lekkerste cocktails á la minute voor u klaar. Met
veel show en entertainment. Het is zelfs mogelijk
om je eigen cocktail te maken samen met onze
bartenders, op rustige momenten. Optioneel
is het ook mogelijk om dit met het bierbuffet te
combineren.

In combinatie met bierbar
In plaats van bierbar

100,+ 75,-

SPECIAL BEER FRIDGE

50,-

ALLEEN IN COMBINATIE MET BIERBAR OF
COCKTAILBAR

Speciaalbier liefhebbers op het feest? Vanuit deze
koeling kunnen ze zelf een heerlijk en bijzonder
speciaalbier kiezen! Natuurlijk met bijpassende
glazen. Allemaal onbeperkt inbegrepen.

DE VISKAR

3,50

p.p.

VANAF 50 PERSONEN

Extra bar in de zaal, de bierbar. Met onze
huispilsener en kersenbier aan de tap. Maar ook
een frisje of wijntje schenken wij graag aan deze
bar. Rondom de bar staan statafels. Leuk voor de
jongeren om aan te hangen.
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CHAMPAGNETOREN

3,25

p.p.

VANAF 50 PERSONEN

Dit blijft een klassieker op bruiloften en feesten.
U overspoelt als bruidspaar de champagnetoren
met feest-bubbels en wij zorgen voor een mooie
aankleding van de toren. Er is keuze uit twee
soorten mousserende wijnen: De Moscato Camoli
(zoet) of de Amador Cava Brut (droog). Terwijl
u de champagne schenkt, zorgt het vuurwerk
voor een compleet plaatje. Leuk met ‘Celebration
bubbles show’!

BIERTOREN

3,25

p.p.

VANAF 50 PERSONEN

Houd je niet van champagne, maar ben je een
echte bierdrinker? Kies dan voor deze biertoren.
Net als bij de klassieke toren staan er mini
bierglaasjes opgestapelt. Bij de opening van
de biertoren ontkurken jullie de magnumflessen
en gaan jullie schenken. Tegelijkertijd wordt het
vuurwerk afgestoken. Andere biersoorten op
aanvraag. Leuk met ‘Celebration bubbles show’!

MR & MRS TOREN

3,25

p.p.

VANAF 80 PERSONEN

Wanneer de één van champagne houdt en de
ander van bier. Kies dan voor de combinatie van
een champagnetoren en biertoren. Voor ieder
een eigen toren. Tegelijkertijd wordt het vuurwerk
afgestoken. Leuk met ‘Celebration bubbles show’!

CELEBRATION BUBBLES SHOW

DE SNACKKRAAM

3,75

p.p.

VANAF 50 PERSONEN

Bij de snackkraam kan men heerlijke snacks
verkrijgen. Zoals een broodje kroket, frikandelletje
speciaal, broodje hamburger of een heerlijk frietje.
Leuk tegen het einde van het feest. Mmmm.... 30
minuten onbeperkt en lekker snacken!

BALLONNEN EN DECO

OP AANVRAAG

SPIEGEL FOTO BOOTH

OP AANVRAAG

De zaal aangekleed met ballonversiering of andere
decoratie. Bijvoorbeeld bloemstukken, tafeltrossen,
pilaar of een ballonnenboog. Zelf aanleveren is
ook mogelijk.
Handig, zo’n spiegel! Kun je direct even kijken
of je haar nog goed zit en je stropdas recht. Heb
je al een leuke prop gepakt? Je bent klaar om op
de foto te gaan! Het enige wat je nu nog hoeft te
doen om dit moment vast te leggen is de spiegel
aantikken. De Mirror begint met aftellen… 3..
2.. 1.. Say cheee... Op het scherm van de Mirror
wordt het eindresultaat getoond. Maar lang hoef
je niet te wachten, want je fotostripje wordt direct
geprint in een uniek kader. Het stripje is 10x15 cm
en wordt één keer geprint. Maak er dus gauw nog
eentje, zodat je die in het gastenboek kunt plakken!

75,-

ALLEEN MOGELIJK IN STERRENZAAL

Een spectaculaire opening van uw feest. Fantastisch
te combineren met een champagnetoren,
taartenbuffet of een bruidstaart. Een show met
muziek, licht, bellenblaas, nevel, vuurwerk en een
lasershow. Als de muziek wordt ingezet, komt u als
bruidspaar de zaal binnen, onder luid applaus van
alle gasten. Tijdens de show snijdt u de taart aan of
neemt u de champagnetoren in gebruik. Een unieke
start van uw feest!

IJSBAKFIETS CASA PICCOLA

4,00

p.p.

VANAF 80 PERSONEN

Tijdens het feest komt een echte bakfiets met
ijsvitrine binnen met 4 soorten ambachtelijk en zeer
smakelijk roomijs van gelaterie Casa Piccola uit
Elburg. De gasten kunnen zelf hun ijsje scheppen.
Exclusief huur bakfiets, éénmalig € 50,-

PERSONEELSFEEST
Van teambuilding tot feestavond
Het succes van een goed personeelsfeest of personeelsuitje hangt af van meerdere factoren, maar één ding is zeker: de kwaliteit van
het eten en drinken kan de dag maken of breken. Bij De Haas kunt u terecht voor de lekkerste buffetten, barbecues en de leukste
feestavonden. Of ga actief bezig en kies voor een activiteit in Elburg. Wij stellen graag een leuke dag samen. Er kan naar hartenlust
worden gecombineerd met elementen uit deze brochure. Een feest op maat gemaakt!
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ENTERTAINMENT MAAKT HET LEUKER
DE VETSTE QUIZ
PRIJS OP AANVRAAG

Na ontelbare quizzen gepresenteerd te
hebben en na lange brainstormsessies
hebben wij de leukste quiz van Nederland
ontwikkeld. Zijn jullie er klaar voor?!
Met 2 presentatoren, 6 verschillende
rondes en een hoge mate van interactie
zorgen wij ervoor dat de gasten continue
geboeid blijven. Geen seconde zal de
quiz vervelen! MEER INFO OP ONZE WEBSITE

DE FOUTE BINGOSHOW!
PRIJS OP AANVRAAG

Zijn jullie allemaal hoogbejaard, zijn de
kussentjes op de stoeltjes zacht genoeg en
staan de gehoorapparaatjes aan? Tijd voor
de bingoshow! Wij maken bingo weer cool,
vet en hip. Twee jonge presentatoren zullen
je de show van je leven bezorgen. En niet
alleen zij.. Iedereen wordt betrokken bij de
grootste, meest grappige bingoshow van
Nederland! MEER INFO OP ONZE WEBSITE

ESCAPE ROOM OP LOCATIE
PRIJS OP AANVRAAG

Onze unieke escaperoom kunnen wij
overal en op ieder tijdstip inrichten. Wij
toveren iedere ruimte om tot een ‘live’
crimescene. Of het nu in je eigen kantoor is,
in de vergaderruimte, in de kantine of in je
woonkamer. Onze acteurs, audiofragmenten
en eigen inboedel zorgen dat de groep zich
in een ultiem maffiadrama wanen! Je kent
de muren, je kent de inboedel en je kent de
deur. Maar hoe openen jullie die koffer met
1 miljoen euro losgeld? Weten jullie op tijd
te ontsnappen?! MEER INFO OP ONZE WEBSITE

MANNEN TEGEN DE VROUWEN
PRIJS OP AANVRAAG

Humoristische spelshow waarin de
verschillen tussen de twee seksen centraal
staan. Jullie eigen Chantal Janzen leidt het
vrouwenteam en de Tijl Beckand onder
jullie voert het mannenteam aan. Tijdens
de spellen die worden gespeeld, moeten
de dames en heren zich inleven in de
belevingswereld van de andere sekse, om
erachter te komen hoeveel ze eigenlijk van
elkaar weten. En dat is.. Moeilijker dan
je denkt;) MEER INFO OP ONZE WEBSITE
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VIRTUAL REALITY
PRIJS OP AANVRAAG

Met deze geheel vernieuwende activiteit
stap je samen met jouw collega’s in de
wereld van Virtual Reality. Deze compleet
nieuwe dimensie ervaar je op jouw eigen
locatie. Beleef de kriebels in je buik als je
van de hoogste rollercoaster af gaat, gooi
sneeuwballen op je collega of ontmantel
samen met je collega’s de bom, zodat deze
niet recht in je ogen ontploft. Of bevind je je
liever diep in de zee tussen de meest mooie
vissen van onze planeet? Virtual Reality
maakt dit – en nog veel meer – mogelijk
op iedere locatie. MEER INFO OP ONZE WEBSITE

WIE IS DE RAT?
PRIJS OP AANVRAAG

Onder het genot van een glaasje wijn en
een heerlijk diner ga je de strijd aan met je
tafelgenoten. Het wie is de rat dinerspel staat
geheel in het teken van puzzels, raadsel
en sabotage-acties! Natuurlijk ontbreekt
de gezelligheid niet, sterker nog: wie is
de rat aan tafel zal ervoor zorgen dat er
geen seconde stilte is aan tafel. Speel als
team, speel slim en ontmasker de rat zo
vroeg mogelijk. Wie van jullie heeft het
in zich om zoveel mogelijk ‘rat-acties’ uit
te voeren zonder dat de rest van het team
door heeft dat JIJ nu eigenlijk de rat bent?!
MEER INFO OP ONZE WEBSITE

GEK OP HOLLAND
PRIJS OP AANVRAAG

Ik hou van Holland, jij houdt van Holland,
iedereen houdt van Holland! Maar.. Weet
jij ook het meeste van ons kikkerlandje
af? De gezelligste ‘ons kent ons’ quiz zal
duidelijk maken wie de grote kenner is.
Ga de strijd aan tijdens een bedrijfsuitje,
vrijgezellenfeest of dagje weg met
de familie. Gegarandeerd het meest
lachwekkende uitje van Nederland! Jong of
oud, dat maakt niet uit. Iedereen kent ik hou
van Holland. Met petjes, sjaaltjes, beamer/
tv, honderden vragen en doe-opdrachten
kunnen wij jullie vertellen: dit wordt gezellig!
MEER INFO OP ONZE WEBSITE

OUT OF DE BOX
PRIJS OP AANVRAAG

Terwijl de hype die momenteel gaande
is omtrent escape rooms, is dit een nieuw
concept: Out of the box. The ultimate
teambuilding game. Met een groep van 4
tot 10 personen neem je plaats. Voor je staat
een box. Op slot. Vol met ingenieuze games.
Inclusief bijbehorende prachtige verhalen.
Ingewikkelde codes die in de tweede
wereld oorlog werden gebruikt. Wiskundige
spellen, ontworpen door beroemdheden
een eeuw geleden. Afgewisseld met toffe,
leuke spellen die zorgen voor een goede
sfeer. En elke oplossing leidt weer naar een
andere game. Werk samen, en denk eens
echt ‘out of the box’. Welke groep vindt
als eerste de enigmacode die leidt naar
de route out of the box? (Let op. Het klinkt
ingewikkeld, maar wij maken alles op maat,
dus dit is voor iedereen goed te doen!)
MEER INFO OP ONZE WEBSITE

MOORDSPEL EXCLUSIVE
PRIJS OP AANVRAAG

Iemand op het bedrijf/ locatie is vermoord.
Je weet precies wie. Je weet alleen niet
waarom, door wie en niet eens hoe en
waar. Twee commissarissen zullen ter plekke
samen met 2 tot 6 onderzoekers jullie
komen helpen. Moordspel Exclusive is niet
het moordspel zoals je dat misschien kent.
Het is groots en mysterieus. Niemand is te
vertrouwen. Behalve je eigen teamgenoten
en de commissarissen. Moordspel Exclusive
wordt compleet voor jullie bedrijf geschreven.
De moordenaar is iemand onder jullie, de
vermoordde ook. En het duistere script wordt
compleet op maat gemaakt. Moordspel
Exclusive is niet alleen spannend, maar
brengt ook veel actie en hilariteit met zich
mee. De commissarissen zijn niet de slimste
en kunnen alle hulp gebruiken.. Wie lost de
moord als snelste op en wint ‘Moordspel
Exclusive’? MEER INFO OP ONZE WEBSITE

LOCATIE AAN DE GRACHT
Nieuwe locatie voor besloten feesten verzorgd door De Haas
Overdag is het een brasserie gerund door mensen met een beperking. ‘s Avonds is deze locatie af te huren voor feesten en partijen tot
60 personen. De partijen worden compleet verzorgd door de bediening en keuken van Restaurant De Haas. Een prachtige locatie aan
het water van de stadsgrachten in Vesting Elburg! Naast dat dit een officiële trouwlocatie is, kan met hier ook genieten van een luxe
Ofyr barbecue of een heerlijk buffet. De mogelijkheden op deze locatie zijn omschreven in de speciale arrangementen brochure van
Aan de Gracht. Ook te downloaden op onze website.

De Brasserie

Het proeflokaal
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RESTAURANT &
PARTYCENTRUM DE HAAS
Jufferenstraat 21
8081 CP Elburg
0525-681737
RESTAURANTDEHAAS.NL
info@restaurantdehaas.nl

Onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en
typefouten. Aan deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn
inclusief BTW.
Foto’s: Hilbert Buist & Lusine.nl
© 2019 Restaurant & Partycentrum De Haas.

