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Acht unieke zalen!

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
leveranciers, met passie voor hun product.
Omdat elk feest uniek is, maken wij arrangementen op maat 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
onvergetelijk succes!
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Er zijn verschillende zalen beschikbaar, voor verschillende gezelschappen. Wij
hebben al een knusse zaal beschikbaar voor groepen vanaf 20 personen, maar
ook voor groepen tot 350 personen! Alle zalen kunnen zelfs gecombineerd
worden tot 600 personen! Daarnaast is onze locatie ingericht met verschillende
faciliteiten:
• Invalidentoilet
• Muziekcomputer voor
• Personenlift
achtergrondmuziek in elke zaal
• Goede wifi, ook voor uw gasten
• (Draadloze) microfoon
• Airco
aansluitingen
• Kinderspeelruimte en
• Diverse beamers en
springkussens
projectieschermen

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!

STERREN- & PAUWZAAL

TOT 350 PERSONEN

BARBECUE ZAAL

TOT 60 PERSONEN

EMMELOORD

In deze brochure bieden wij u de meest gangbare mogelijkheden. Wanneer u zelf
ideeën heeft en deze niet kunt vinden in onze brochure, neem dan gerust contact
met ons op. Wij werken graag mee om uw ideeën en wensen te realiseren.

URK
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KAMPEN

DRONTEN

Wij verheugen ons op uw komst,

N309

N306

N309

PARTYCENTRUM DE HAAS
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STERRENZAAL

TOT 100 PERSONEN

KOMBUIS ZAAL

TOT 30 PERSONEN

A28

N309

LELYSTAD

Veelzijdig feesten!

ZWOLLE
N50

A6

‘T HARDE

PAUWZAAL

A28

TOT 100 PERSONEN

SUYDERSEE ZAAL

TOT 50 PERSONEN

A50

HARDERWIJK

HERENKAMER

TOT 50 PERSONEN
Alleen doordeweeks in laagseizoen

APELDOORN

PROEFLOKAAL AAN DE GRACHT TOT 40 PERSONEN
Alleen in combinatie met ceremonie en diner op deze locatie

2

Wat wilt u vieren?
Feest organiseren

pagina 4

Drankjes

pagina 5

Lunchbuffet

pagina 7

Bruiloft

pagina 8

Avond-arrangementen

pagina 11

Hapjes & snacks

pagina 12

Dag-arrangementen

pagina 13

Muziek op je feest

pagina 13

Koud & warme buffetten

pagina 15

Barbecueën

pagina 16

Desserts

pagina 16

Borrel-arrangementen

pagina 17

Entertainment

pagina 18

3

Feest organiseren
1.

Stel een datum vast
Welke datum of periode pas het best bij het feest? Is de feestlocatie beschikbaar? TIP: vraag altijd aan directe familieleden of ze al
vakanties hebben geboekt! Is de locatie niet beschikbaar, dan kan je overwegen een andere datum te kiezen.

2.

Maak een grove inschatting
Wat wil je gaan doen? Hoeveel budget wil je er aan besteden? Hoeveel gasten wil je uitnodigen?

3.

Vraag een vrijblijvende offerte aan
Op onze website (restaurantdehaas.nl/offerte) kan je een vrijblijvende offerte aanvragen. Stel je eigen feest samen, vul je grove inschatting in en zie direct de globale kosten en mogelijkheden.

4.

Plaats een vrijblijvende optionele reservering
Bij De Haas is het mogelijk om een vrijblijvende optie te plaatsen. Het voordeel is dat iemand anders dan niet jouw favoriete zaal kan
boeken.

5.

Bezoek onze locatie
Maak een afspraak voor een intakegesprek. We leiden je rond door de zalen en bespreken de vele mogelijkheden. Onder het genot
van een lekkere kop koffie of thee, stellen we een perfect feest samen! We verwerken de wensen direct op jullie persoonlijke pagina, in
onze online partyplanner. Zo heb je thuis altijd het actuele draaiboek bij de hand!

6.

Leg het feest vast
Ben je helemaal tevreden met ons aanbod en de locatie? Laat ons weten dat het feest definitief doorgaat! Dat kan je laten weten in de
partyplanner, per e-mail of telefoon. Top!

7.

Andere To Do’s regelen
Regel eventueel andere leveranciers voor je feest, bijvoorbeeld een fotograaf, bloemist, dj of band. Verstuur een ‘save-the-date’ aan je
gasten en ontwerp uitnodigingen.

8.

Laatste check!
Doe een aantal weken voor het feest een check in de partyplanner. Is alles nog volgens je planning of doe je liever een andere
invulling? Je kan het nu nog aanpassen. Je krijgt voor deze check een e-mail als herinnering.

9.

Geef het definitieve aantal personen door
Het verwachte aantal personen horen wij graag zeven dagen van tevoren. Wil je daarna toch nog wijzigen? Tot 48 uur voorafgaand
aan het feest kunnen we het aantal gasten nog aanpassen (max. 10% afwijkend).

10.

Time to party!
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De drankjes
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 c.a. 4
consumpties p.p. zal de consumptieprijs gemiddeld € 13,00 euro p.p. zijn.
Afkoop dranken - All-in drankenpakket
Kies voor het all-in Binnenlands drankenpakket wanneer u vooraf wilt weten
hoeveel de drankjes totaal gaan kosten. Alle onderstaande consumpties zijn
onbeperkt inbegrepen gedurende het arrangement.
Ontvangst met koffie/thee (indien gewenst), in dezelfde tijdsperiode
Onbeperkt consumpties uit het binnenlands drankenpakket:
• Alle frisdranken, mineraalwaters en sappen
• Alle bieren, inclusief alle speciaalbieren van de tap en fles
• Alle alcoholvrije bieren, zoals Radler 0.0 & Heineken 0.0
• Alle huiswijnen (wit, rood en rosé)
• Maar ook: diverse jenevers, beerenburg, bessenjenever, port, sherry, martini
en diverse binnenlandse likeuren.
Afsluiten met koffie/thee (indien gewenst), in dezelfde tijdsperiode
Bediening bij uw gasten aan tafel
Tijdens bruiloft, feest, diner of barbecue
Tijdens feestavond / receptie (minimaal 1 uur)
(+) Toeslag buitenlands drankenpakket

Patisserie
Chocolaatje Vos melk / puur / wit
Luxe bonbon van Chocolatier Schuld
Petit four met foto/tekst
Petit four
Gesorteerd gebak
Taartenbuffet (minimaal 75 pers)
Gebak van De Haas (seizoensgebonden)
Elburger brok

p.st.
p.st.
3,25 p.st.
3,- p.st.
3,50 p.st.
3,25 p.p.
3,50 p.st.
2,50 p.st.
1,20

1,40

Hapjes
Ronde bittergarnituur (mix verschillende koude borrelhapjes) 1,25 p.st.
1,50 p.st.
Ronde luxe koud bittergarnituur
0,80 p.st.
Ronde Kwekkeboom bitterballen
0,80 p.st.
Ronde warme borrelhapjes (mix)
1,30 p.st.
Schaaltje nootjes/zoutjes

7,- p.p.p.u.
7,- p.p.p.u
2,- p.p.p.u.

3,50 p.st.
Consumptiemunten
Ideaal wanneer u een x-aantal consumpties wilt aanbieden i.v.m. uw budget
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Iets lekkers erbij!

Dieet of allergie?
Heeft u gasten met speciale dieetwensen of 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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Lunchbuffet
Broodbuffet Van Kinsbergen

Minimaal 20 volwassenen
Geniet van onze luxe lunchbuffetten. Met een uitgebreid assortiment aan broodjes, vers
gebakken door de ambachtelijke streekbakker. Daarbij serveren wij diverse soorten beleg, vers
gesneden en/of gemaakt in onze eigen keuken.

20,- p.p.

Kop smaakvolle tomatensoep
Kwekkeboom kroketten
Warme saucijzenbroodjes
Huisgerookte zalmzijde
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
vleeswaren
Zoetwaren

Vos Barista Bar

Smoothiebar
Nieuw bij De Haas: De Smoothiebar tijdens uw lunch.
Verser en gezonder kan het niet! Uw gasten hebben de
keuze uit verschillende soorten smoothies die à la minute
voor u klaargemaakt worden. Een vitamineboost voor de
rest van de dag! Het is ook mogelijk dat gasten zelf een
smoothie samenstellen met de fruitsoorten die wij ter
beschikking hebben (seizoensgebonden). Wilt u uw gasten
bij binnenkomst verwelkomen met een gezonde smoothie?
Ook dat is mogelijk. Vanaf 20 personen
5,50 p.p.

Met onze Vos-Koffie Barista Bar zorg je voor een heerlijk en
bijzonder ontvangst van jullie gasten. Onze Barista ontvangt
uw gasten met een warm welkom. Wij verwennen uw gasten
niet alleen met de lekkerste caffé americano, cappuccino,
espresso en mooie latte-art, wij zorgen ook voor een ware
beleving in een ontspannen sfeer. Deze mobiele koffiebar
wordt centraal in de feestzaal geplaatst. Een prachtige
manier om iedereen van een verse kop koffie of thee te
laten genieten. Prijs is per koffiemoment. Minimaal 50
75,-

6,50 p.p.
Drankenbuffet lunch
Kies voor dit buffet, met onderstaande dranken
onbeperkt inbegrepen. Alleen mogelijk i.c.m.
bovenstaande broodbuffetten. Minimaal 1 uur
Koffie & thee
Verse jus d’orange
Melk & karnemelk
Sourcy Blauw & Sourcy Rood
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Bruiloft

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. Elburg
kent bijzondere locaties voor de huwelijksvoltrekking.
Er zijn bijvoorbeeld prachtige kerken voor de kerkelijke
inzegening. En wat te bedenken van de vele romantische
fotolocaties? Daarna natuurlijk een heerlijk diner en een
spetterend feest bij Restaurant De Haas, waarna jullie
tenslotte kunnen overnachten in de bruidssuite van Hotel
Elburg.
Onze stad is veelzijdig romantisch!
Partycentrum De Haas is een prachtige trouw- en
feestlocatie voor zowel grote als kleine feesten.
Daarvoor hebben wij alles in huis: proosten met
champagne, cocktails, de lekkerste koffie, smoothies,
smakelijke diners en buffetten, gezellige en goede
bediening en natuurlijk de beste feestarrangementen!
Kom kijken!
Zullen we een afspraak inplannen? Dan kunnen we jullie
rondleiden door de zalen en samen de mogelijkheden
bespreken. En er is heel veel mogelijk! Wij zijn niet voor
niets de veelzijdigste van de regio.
Bij de kennismaking luisteren wij naar jullie wensen.
Samen maken we een draaiboek op maat. Natuurlijk
onder het genot van onze eigen Vos Koffie of een kop
thee.
Alles is vrijblijvend. Bel voor een afspraak.
In deze brochure laten we enkele suggesties zien voor
jullie dag. Elke bruiloft is maatwerk en heb je zelf ideeën?
Laat het ons weten! We denken graag met jullie mee.
Het is tenslotte jullie dag!
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Wist je dat?
Wij een officiële trouwlocatie zijn van
de Gemeente Elburg?
Wij twee locaties hebben in de
binnenstad voor een complete trouwdag?
Onze zalen gratis zijn?
Je je eigen feestarrangement kan
samenstellen, geheel naar jullie wensen?
De feestzaal standaard voorzien is van
een lasershow en dansverlichting?
Jullie na het feest kunnen overnachten
in Hotel Elburg?
Bijna elke zaal is voorzien van
gratis faciliteiten zoals beamers &
projectieschermen, muziekcomputers,
microfoons en de nodige kabels en
aansluitingen.

Trouwceremonie

Toost & taart

Naast het historische gemeentehuis van Elburg is het ook mogelijk om de trouwceremonie te voltrekken in
de ruime zalen van Restaurant De Haas of Brasserie Aan de Gracht.
Zodra alle gasten plaats hebben genomen, kunnen jullie entree maken richting de trouwambtenaar. Daar
staan jullie dan! In het bijzijn van alle familie en vrienden. Klaar om elkaar het ja-woord te geven en het
huwelijk te verzegelen met een trouwring en daarna samen als getrouwd stel door het leven te gaan.
Restaurant De Haas zorgt voor een sfeervolle trouwopstelling, naar jullie wensen. Witte stoelen, een audio
installatie voor jullie favoriete muziek, videoprojectie…. We hebben alles in huis! Ook helpen we jullie
ceremoniemeester bij het installeren van alle apparatuur, zodat alles op het juiste moment werkt.
De buitengewoon vriendelijke trouwambtenaar van de
Gemeente Elburg komt naar onze locatie toe om jullie huwelijk
te volbrengen. Om de ceremonie op onze locatie tot stand te
brengen is het noodzakelijk een aanvraag in te dienen bij de
Gemeente Elburg (0525-688688). Op de site www.elburg.nl vind je
hier meer informatie over.
Locatie Restaurant De Haas
Ceremoniekosten i.c.m. diner/avondfeest
Ceremoniekosten De Haas (losse boeking)
Locatie Aan de Gracht
Ceremoniekosten*
Extra mogelijkheden
Gebruik audio installatie / beamer / tv
Witte stoelhoezen

Proost op jullie huwelijk!

400,- *
400,- *

400,- *

Gratis
2,- p.st.

ambtenaar van de burgerlijke stand.
* De ceremonie bij Aan de Gracht is exclusief mogelijk voor bruidsparen
die het avondfeest houden bij Partycentrum De Haas of de ceremonie
combineren met een lunch of diner bij Aan de Gracht.

Taart hoort bij een feest, de bruidstaart bij een huwelijk.
Laat je taart bezorgen door de bakkerij of je patissier.
Wij zorgen dat deze mooi gepresenteerd wordt op
een buffettafel met gebaksbordjes en -vorkjes. Terwijl
jullie de taart aansnijden, zorgt het vuurwerk voor een
feestelijk geheel. Daarna zorgt ons personeel dat alle
gasten een stukje taart krijgen.

Na de ceremonie is het tijd om te ontspannen! Met
een champagnetoren of een bruidstaart geven jullie
het startschot. Tussendoor worden jullie gefeliciteerd
door de familie & vrienden en worden er groepsfoto’s
gemaakt. Daarna gaat de bar open voor een borrel.

Schotelgeld

Huwelijksdiner

Het diner is een belangrijk moment. Het moet uiteraard
goed smaken en iedereen moet voldoende te eten
krijgen. Een heerlijk diner waar iedereen nog lang over
napraat. Nou, dan zit je goed bij De Haas. Of het nu een
klassiek diner aan tafel is, een uitgebreid buffet of een
informele barbecue… Bij De Haas weten we wat goed
eten is! Met zorg bereid en alles uit eigen keuken. Kijk
verderop in deze brochure wat de mogelijkheden zijn
voor het diner, het buffet of de barbecue.

Sfeervol afsluiten!

Speciaal voor onze bruidsparen hebben wij een
exclusieve aanbieding in de bruidssuite van Hotel
Elburg. Na afloop van het feest worden jullie persoonlijk
opgehaald.
Bruidssuite met whirlpool
Ontbijt op bed
Fles bubbels op de kamer
Inclusief toeristenbelasting
Bruidsarrangement Hotel Elburg

1,20

p.p.

Patisserie

Aan tafel!

Huwelijksnacht

* De ceremoniekosten zijn exclusief de gemeentelijke kosten van de

9

Bruidstaart

Een feestelijk ontvangst voor jullie gasten! Er zijn diverse
mogelijkheden.
3,50
Gesorteerd gebak
3,25
Taartenbuffet (vanaf 75 personen)
3,25
Petit fours met foto/tekst
1,40
Luxe bonbons van Chocolaterie Schuld

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

Bloemendecoratie
Kleed uw bruiloft aan met verse bloemstukjes op tafel of
grote bloemstukken als eye-catcher! Kleursamenstelling
kan in overleg besproken worden.
Bloemstukjes op tafel
Groot bloemstuk voor op tafel

15,75,-

p.st.
p.p.

Toast met bubbels
215,-

Wij serveren champagneflutes met heerlijke mousserende
wijn. Laat de glazen klinken, proost op jullie huwelijk!
Toost met een glas bubbels
Toost met echte champagne (Bollinger)

p.p.
12,- p.p.
4,-
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Avond-arrangementen

Cocktailbar

All-in Sparkling Eyes

Het gaat beginnen! De grote afsluiting van jullie bruiloft
met een knalfeest. Na het feliciteren zal onze bediening
jullie en de gasten in de watten leggen met onbeperkt
consumpties en heerlijke hapjes. De samenstelling
van het feest bepaal je helemaal zelf. Wij maken jullie
gasten altijd blij met onze glas leeg = glas vol formule.
De grote feestzaal (Sterren- & Pauwzaal) is voorzien van
moderne faciliteiten. Wanneer je een feestavond bij
ons houdt, mag je daar gratis gebruik van maken. Denk
daarbij aan de cadeautafel, een afgesloten brievenbus
voor je waardevolle enveloppen, muziekinstallatie voor
achtergrondmuziek en draadloze microfoons. Wil je iets
aan de gasten tonen, zoals foto’s van jullie ceremonie?
Dan zijn er geïntegreerde beamers met schermen in de
zaal.

All-in Love

Ontvangst met koffie & thee van onze Vos
Barista Bar
PETIT FOURS met jullie persoonlijke foto
Onbeperkt consumpties uit het binnenlands
drankenpakket (zie arrangement ‘All-in Love’)
Champagnetoren + Celebration Bubbels show!
Tijdens het gehele avondfeest serveren we
VERSE PIZZA’S, die u zelf kunt samenstellen!
COCKTAILBAR met onbeperkt cocktails
SPECIAL BEER FRIDGE
Tegen het einde van de avond zetten we de
goed gevulde snackkraam neer.
Afsluiting met koffie/thee en CHOCOLAATJE
BPM DJ op je bruiloft show
Arrangement vanaf 80 personen.
Totaal

Ontvangst met koffie en thee van onze VOS
BARISTA BAR
Taartenbuffet van de ambachtelijke bakker
Onbeperkt consumpties uit het binnenlands
drankenpakket:

Champagnetoren

- Alle frisdranken en sappen
- Alle bieren, inclusief alle speciaalbieren van de tap
- Alle alcoholvrije bieren, zoals Radler 0.0 & Heineken 0.0
- Alle huiswijnen (wit, rood en rosé)
- Maar ook: diverse jenevers, beerenburg, bessen, port,
sherry, martini en Bols assortiment (amaretto, coconut,
passion, strawberry, vanille, triple sec e.d.
- Koffie & thee

HAPJESBUFFET ‘Botbekker’
Special Beer Fridge
Afsluiting met koffie en thee van onze Vos
Barista Bar
Puntzak frites met mayonaise

68,-

p.p.

4,50

p.p.

Dit blijft een klassieker op bruiloften en feesten. Jullie
overspoelen de champagnetoren met feest-bubbels.
Inclusief vuurwerk voor een spektaculair plaatje. Prachtig
met ‘Celebration bubbles show’! Minimaal 50 personen

150,-

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. Cocktails
zijn inbegrepen bij het all-in buitenlands drankenpakket.

Special Beer Fridge

75,-

Speciaalbier liefhebbers op het feest? Vanuit deze koeling
kunnen ze zelf een heerlijk en bijzonder speciaalbier
kiezen! Natuurlijk met bijpassende glazen. Deze
consumpties zijn inbegrepen bij keuze voor het all-in
drankenpakket.

Celebration Bubbels

150,-

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! Alleen mogelijk in Sterrenzaal

Snackkraam

Hapjes & snacks

p.p.

Bij de snackkraam kan men heerlijke snacks krijgen,
zoals een broodje kroket, frikandelletje speciaal, broodje
hamburger of een heerlijk frietje. Leuk tegen het einde van
het feest. Mmmm…. 30 minuten onbeperkt lekker snacken!
Minimaal 50 personen

Late night snacks
Wil je tijdens het feest iets extra’s aanbieden? Of juist als
afsluiter van de feestavond? Wij doen een paar suggesties!
Heb je zelf een idee? Vertel het ons en wij regelen dat.
Puntzak frites met mayonaise
Broodje kroket of frikandel
Broodje beenham in honing/mosterdsaus
Snackkraam

4,50

p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
4,50 p.p.
3,50

Hapjesbuffet Botbekker
Kip-kerrie hapjes met brie
Gevulde eieren
Huisgerookte zalmzijde met toast
Ham rolletjes met asperges
Meloen met serranoham
Omeletrolletjes met gegrilde paprika & roomkaas
Kaasplank met diverse soorten internationale kaasjes
XXL steenovenbrooden
Diverse smeersels als kruidenboter, tapenade en aioli
Kipsatéstokjes met satesaus
Warme gehaktballetjes uit de jus
Mini kaasbroodjes
Elburger Viskraam met:
- Verse zoute haringen (en uitjes)
- Vers gebakken kibbeling en ravigottesaus
Niet mogelijk tijdens dinertijden
Minimaal 50 personen
15,Totaal

Pizza’s & hapjes

Vers gemaakt!

7,50

p.p.

Vos Barista Bar

75.-

Met onze Vos-Koffie Barista Bar zorg je voor een heerlijk
en bijzonder ontvangst van jullie gasten. Onze Barista
ontvangt uw gasten met een warm welkom. Wij verwennen
uw gasten niet alleen met de lekkerste caffé americano,
cappuccino, espresso en mooie latte-art, wij zorgen ook voor
een ware beleving in een ontspannen sfeer. Deze mobiele
koffiebar wordt centraal in de feestzaal geplaatst. Prachtig
concept i.c.m. een taartenbuffet of bruidstaart. Prijs is per
koffiemoment. Minimaal 50 personen

Nieuw bij De Haas: vers bereide pizza’s! Kies de toppings die
jij lekker vind en één van onze koks maakt à al minute kleine
pizza’s klaar in onze pizza oven. Jullie gasten krijgen dus
altijd de pizza die zij lekker vinden. Bijvoorbeeld met tonijn,
salami, verse groentes, hawaï, vegetarisch... Alle combinaties
kunnen gemaakt worden! In slechts een paar minuten zijn de
pizza’s klaar, dus lang wachten is niet nodig. We bakken door
tot alle gasten voldoende hebben gegeten.

Warme snacks

7,50

p.p.

Daarnaast gaan we tijdens het gehele avondfeest bij jullie
gasten rond met verschillende warme borrelhapjes, zoals
bitterballen, mini loempia’s, warme vegetarische hapjes etc.
Minimaal 50 personen.

Consumpties bruiloftfeest

Dranken afkoop (all-in) avondfeest
Tijdens bruiloft, feest of diner

7,- per uur
Koffie/thee, alle frisdranken, Heineken & speciaalbieren van tap, alle
huiswijnen, alcoholvrije bieren, jenevers, beerenburg, port, sherry,
martini & diverse binnenlandse likeuren
en i.c.m. avondfeest met minimaal 80 personen. Bij De Haas & Aan de
Gracht!

Kinderen

p.p.

Kinderen 0-3 jr gratis

Kinderen 4-10 jr 50%

Op buffetten, barbecues en all-in dranken pakketten

Arrangement vanaf 80 personen.

Totaal
11

55,-

p.p.

Eet, drink, lach en geniet!
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Dag-arrangementen

Voorbeeld arrangementen voor jullie bruiloft

De dag van jullie leven begint vorm te krijgen. Vier de liefde
met een complete dag op onze locatie(s). Wij geven jullie een
aantal voorbeeldarrangementen. Natuurlijk is elke bruiloft
maatwerk naar jullie persoonlijke wensen.

@ De Haas

Ontvangst met koffie & thee

15.00 De ceremonie

Na de ceremonie toosten we op jullie huwelijk met een glas
bubbels. Tussendoor word je gefeliciteerd door de familie &
vrienden. Daarna gaan jullie de prachtige bruidstaart aansnijden

15.00 De ceremonie

In onze prachtige Sterrenzaal bij De Haas geven jullie elkaar het
ja-woord

15.45 Toost & taart

Na de ceremonie toosten we op jullie huwelijk met een glas
bubbels. Tussendoor word je gefeliciteerd door de familie &
vrienden. Daarna gaan jullie de prachtige bruidstaart aansnijden

17.00 Het diner

Tijd voor het warme buffet ‘Elburg Pracht’
Als dessert serveren wij het ijs- en toetjesbuffet ‘Onder de Poort’
Onbeperkt consumpties uit het standaard drankenpakket

20.00 - 00.00 Avondfeest

Compleet avondfeest (4-uur durend) met:
Ontvangst met 2x koffie/thee van onze Vos Barista Bar
Gesorteerd gebak
Onbeperkt consumpties uit het standaard drankenpakket
Cocktailbar
Tijdens het avondfeest gaan we continu door met het serveren
van Hollandse bittergarnituur
Er worden à la minute pizza’s gebakken!
Afsluiting met een broodje beenham met honing/mosterdsaus
BPM DJ op je bruiloft show
82,-

14.30 Ontvangst daggasten

15.45 Toost & taart

Ontvangst met koffie/thee van onze Vos Barista Bar

Indicatie bij 30 daggasten / 100 avondgasten

DJ op je bruiloft

@ Aan de Gracht & De Haas

Op het plein bij de aanlegsteiger of bij minder weer in het
proeflokaal, gaan jullie het ja-woord aan elkaar geven!

Classic Wedding
14.00 Ontvangst daggasten

Love Wedding

p.p.

16.00 Foto’s & borrel

Er kunnen groepsfoto’s worden gemaakt. Ook gaat de bar open
voor een borrel

17.00 Het diner

Tijd voor de barbecue ‘Ofyr Smokey Fox’. Op onze Ofyr
vuurschalen worden diverse heerlijke vlees-, vis- & vegetarische
gerechtjes gemaakt. Vanaf het buffet serveren wij heerlijke
bijgerechten
Als dessert serveren wij het ijs- en toetjesbuffet ‘Onder de Poort’
Onbeperkt consumpties uit het standaard drankenpakket

‘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 zij de bestaande
lichteffecten en lasereffecten van de
feestzaal overnemen (Sterrenzaal).
Dat maakt een unieke totaalshow!
Inclusief een ervaren bruiloft DJ, DJbooth, 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.
4-uur durende show | Zie ook
825,www.djopjebruiloft.nl

Na het diner lopen al jullie gasten door de hoofdstraat naar feestlocatie De Haas waar
het avondfeest zal plaatsvinden.

20.00 - 00.00 Avondfeest Sparkling Eyes

Compleet avondfeest (4-uur durend) met:
Ontvangst met koffie/thee van onze Vos Barista Bar
Petit fours met jullie foto of initialen
Opening feest met champagnetoren en celebration bubbles show
Onbeperkt consumpties uit het standaard drankenpakket
Tijdens het avondfeest worden uw gasten verrast met het luxe
Hapjesbuffet ‘Botbekker’
Cocktailbar
Afsluiting met koffie/thee en Vos Chocolaatje
Puntzak met friet en mayonaise
Witte stoelhoezen
BPM DJ op je bruiloft show

Witte stoelhoezen
Een mooie aanvulling voor het feest
is om alle stoelen te bekleden met
strakke witte stoelhoezen. Dit geeft
een extra chique uitstraling. 2,- p.p.
2,-

p.p.

00:30 Overnachting Bruidssuite van Hotel Elburg
Whirlpool met lichttherapie
Kingzisize bed
Royale zithoek
Luxe ontbijt op bed met Cava
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Indicatie bij 30 daggasten / 100 avondgasten

98,-

p.p.
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Aan tafel!
Buffet Elburgs Pracht

32,50 p.p.

1e gang - koud buffet

Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Salade van de dag
Diverse koude vissoorten, zoals huisgerookte
zalm, gerookte palingfilet, gerookte forel en
garnalen
Diverse koude vleeswaren, zoals verschillende
hamsoorten, rosbief en gerookte kipfilet
Diverse soorten luxe hapjes
Verse meloen met serranoham
Kaasplank met verschillende soorten
internationale kazen
Assortiment XXL broden
Mand met vers fruit
Kruidenboter, tapenade en aioli
Diverse sausjes

2e gang - warm buffet

Biefstuk met stroganoffsaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Cajun schotel
Gehaktballetjes in jus
Kipsaté met huisgemaakte satésaus
Verse warme groente schotel van het seizoen
Vers gebakken kibbeling
Huisgemarineerde spareribs
Frites & gebakken aardappelen
Mayonaise

Minimaal 20 volwassenen
Onze buffetten en menu’s zijn veelzijdig en worden aangevuld indien nodig. Alle gerechten
worden in onze eigen keuken bereid. De buffetten zijn eventueel uit te breiden met een
dessert(buffet).
29,50 p.p.
Buffet Aaltjes Raad
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade
Griekse slamelange
Tonijn slamelange
Assortiment XXL broden
Kruidenboter, tapenade en aioli
Biefstuk met stroganoffsaus
Varkenshaas in champignonroomsaus
Kipsaté met huisgemaakte satésaus
Huisgemarineerde spareribs
Cajun schotel
Vers gebakken kibbeling
Verse warme groente schotel van het seizoen
Gehaktballetjes in jus
Frites & gebakken aardappelen
Mand met vers fruit
Mayonaise

Consumpties

Op basis van nacalculatie

Consumpties worden berekend op basis van nacalculatie

Dranken afkoop (all-in)
Minimaal 4 uren

7,- p.p.p.u.
Koffie/thee, alle frisdranken, Heineken & speciaalbieren van de tap, alle
huiswijnen, alcoholvrije bieren, jenevers, beerenburg, port, sherry, martini &
diverse binnenlandse likeuren.

Consumptiemunten

Kinderen

Kinderen 0-3 jr gratis

3,50 p.st.

Kinderen 4-10 jr 50%

Op buffetten, barbecues en all-in dranken pakketten
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Giant Dinnermenu

Keuze voorgerecht

Rundercarpaccio
Gerookte zalmfilet met toast
Gegeratineerde champignons
Gebakken scampi’s in knoflookolie
Geitenkaassalade

Keuze soepen (voor- of tussengerecht)
Tomatensoep
Bospaddenstoelensoep
Soep van het seizoen

Keuze hoofdgerecht

Biefstuk van de haas met peper-roomsaus
Kipsate met huisgemaakte satésaus
Gebakken zalmmoot met romige dillesaus
Runderstoofpotje
Schnitzel met champignon-roomsaus
Gebakken zeebaars met scampi’s
Vegetarisch cajun schotel
Geitenkaascarpaccio

Bij alle hoofdgerechten serveren wij frites, gebakken aardappelen,
twee warme groenten, rauwkost en mayonaise.

Keuze dessert

Tiramisu met slagroom
Dame blanche
Sorbet classic
Gesneden fruit met slagroom

2-gangen (v+h) (h+d)
3-gangen (v+h+d)
4-gangen (v+t+h+d)

p.p.
p.p.
44,- p.p.

34,90
39,50

Minimaal 20 volwassenen
Bij ons kan je het hele jaar barbecuen, ook als het
buiten koud is of regent. Want bij ons barbecue je
indoor in de sfeervolle zaal. De barbecue buffetten
worden vers in onze keuken samengesteld, met
producten van de beste leveranciers, regionale
kwaliteits slagerij en vishandel.

Minimaal 40 volwassenen
Beschikbaar vanaf ca. oktober t/m maart. Op
een koude winterdag smaakt er weinig lekkerder
dan een echte Hollandse wintermaaltijd. Stevige
stamppotten, hachee, spekjes en rookworsten. Daar
warmt u wel van op. Maar Restaurant De Haas heeft
meer...

32,50 p.p.
Elburgse Barbecue
Ruim assortiment aan luxe vleessoorten
(onbeperkt) om zelf af te bakken, zoals biefstuk,
runderlapjes, spareribs, shaslick sticks,
varkenslappen, worsten, speklappen, kipfilet en
satéstokjes.
Ruim assortiment aan vissoorten (onbeperkt)
om zelf af te bakken, zoals tonijnbiefstuk,
garnalenspiesjes, forel en zalm
Vegetarisch grill assortiment (indien wenselijk)
Huzarensalade
Vissalade
Salade van de dag
Rauwkostsalade
Assortiment XXL broden
Kruidenboter, tapenade & aioli
Knoflooksaus, barbecuesaus, cocktailsaus,
satésaus, stroganoffsaus en mayonaise
Frites & gebakken aardappelen

25,- p.p.
Stamppotbuffet Kop van ‘t Ende
Onze bekroonde huisgemaakte erwtensoep
Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Hutspot
Aardappelpuree
Uitgebakken spekjes
Gehaktballetjes in jus
Runderstoofpotje
Slagersrookworsten
Rode kool schotel
Amsterdams zuur
Appelcompote of stoofperen
Mosterd & azijn
Piccalilly
Jus
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onbeperkt bij waar nodig!

Een lekker toetje
Minimaal 20 volwassenen Alleen na een buffet of
barbecue
7,50 p.p.
Dessertbuffet Tot Slot
Verschillende soorten ambachelijk ijs in vijf
verschillende smaken
Mini monchoutaartjes
Verse slagroom
Warme chocoladesaus
Vers gesneden fruit
Geserveerd met vuurwerk

9,50 p.p.
Dessertbuffet Onder de Poort
Verschillende soorten ambachelijk ijs in vijf
verschillende smaken
Mini monchoutaartjes
Trifle met vers rood fruit
Lemon meringue
Seizoensdessert
Verse slagroom
Warme chocoladesaus
Vers gesneden fruit
Geserveerd met vuurwerk

Brasserie Aan de Gracht
Aan de andere kant van de binnenstad ligt
Brasserie Aan de Gracht. Dit is een onze tweede
unieke locatie, gelegen aan het water! Ook daar
kunt u genieten van de lekkerste buffetten. Neem
contact op met Restaurant De Haas voor de mogelijkheden.
Let op: alleen na 18:30 uur en met ee minimale groepsgrootte
van 35 personen.
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Minimaal 20 volwassenen
Bij het vieren van een kroonjaar hoort een feest. De Haas verzorgt ook
recepties, verjaardagen, babyshowers, familiedagen, personeelsuitjes
en bachelor party’s. Wij hebben een basis arrangement voor u
opgesteld, waarbij de mogelijkheden tot uitbreiding eindeloos zijn. Ga
met ons in overleg om de mogelijkheden te bespreken.

Borrel-arrangementen
Het succes van een geslaagd teamuitje, familiedag of
personeelsfeest hangt af van meerdere factoren, maar
één ding is zeker: de kwaliteit van het eten en drinken
kan de dag maken of breken. De Haas heeft de lekkerste
buffetten, barbecues en de leukste feestavonden. Wij
stellen graag een leuke dag samen. Er kan gecombineerd
worden gecombineerd met elementen uit deze brochure.
Elk feest wordt op maat voor jullie gemaakt!
Partycentrum De Haas is een prachtige locatie om
een groot of klein feest te vieren. Willen jullie alleen
een hapje eten met het team? Of doen jullie liever een
leuke activiteit, zoals actief bezig zijn of een quiz? Het
kan allemaal. Voor een dansfeest is de Sterrenzaal zeer
geschikt vanwege de ruime dansvloer en special effects.
Wij kunnen een unieke dag aanbieden voor gezelschappen
van 20 tot 600 personen.
Kom kijken!
Zullen we een afspraak inplannen? Voor een
rondleiding door de zalen en om de mogelijkheden
te bespreken? Bij de intake luisteren wij naar jullie
wensen. Samen maken we een fantastisch draaiboek op
maat. Natuurlijk onder het genot van lekkere koffie, vers
gezet! Alles is vrijblijvend. Bel voor een afspraak.
In deze brochure laten we enkele suggesties zien voor het
bedrijfsfeest. Elke feest is maatwerk. Heb je zelf ideeën?
Laat het ons weten! We denken graag met jullie mee.

Feest arrangement
Ontvangst met 2x koffie of thee
Gesorteerd gebak van de ambachtelijke bakker
Onbeperkt consumpties uit het binnenlands
drankenpakket:
- Alle frisdranken en sappen
- Alle bieren, inclusief alle speciaalbieren van de tap
- Alle alcoholvrije bieren, zoals Radler 0.0 & Heineken 0.0
- Alle huiswijnen (wit, rood en rosé)
- Maar ook: diverse jenevers, beerenburg, bessen, port,
sherry, martini en diverse binnenlandse likeuren

Tijdens het borrelen verrassen wij uw gasten
met onbeperkt warme hapjes!
Indicatie bij 25 personen (4 uur)

38,50

Lunchen

Pagina 7

Een buffet

Pagina 15

Barbecues

Uitbreidingen
Toost met glas bubbels 4,- p.p.
Petit four met foto 3,25 p.p.
Hapjesbuffet Botbekker 15,- p.p

Kinderen

Kinderen 0-3 jr gratis

Kinderen 4-10 jr 50%

Op buffetten, barbecues en all-in dranken pakketten
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p.p.
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Entertainment
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Entertainment

Leuk om te beleven, doen en zien!

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.
Tarieven gebaseerd op minimaal 20 volwassenen

Pubquiz

Wie is de slimste?

Een professionele quizmaster van Quizzzit komt jullie kennis
op de proef stellen met een interactieve pubquiz! Met
behulp van eenvoudig te bedienen stemkastjes beantwoordt
iedereen in de zaal de meest uiteenlopende vragen en
word je onderdeel van de quiz-show die zich op het podium
afspeelt. En hoewel het soms één groot feest lijkt zal de
spanning stijgen, want wie wint deze bloedstollende strijd?
Bij ons geen afgezaagde A4’tjes met vragen, maar
proffessionele stemkastjes. De vragen komen in
verschillende rondes voorbij op een groot scherm. De
quizmaster begeleid jullie door de quiz en gebruikt daarbij
de nodige hoeveelheid humor!
Pubquiz (t/m 50 personen)
Pubquiz (50 t/m 100 personen)

Botter varen

op het Veluwemeer

Stap aan boord en hijs de zeilen! Een tocht met één
van de historische botters vanuit 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.
-- Enkel mogelijk van april t/m oktober.
-- Er wordt niet gevaren bij onstuimig weer.
Bottertocht ca. 1,5 uur
Bottertocht ca. 2 uur
Bottertocht ca. 3 uur

185,- per botter
240,- per botter
295,- per botter

Lekker erbij! Gevulde scheepskist

Per botter een kist met drankjes en een hapje. Zoals (Vos)
bier, wijn, mini cava flesjes en diverse frisdranken. Hierbij
een schaal met diverse kleine hapjes als bittergarnituur
met ca. 3 hapjes p.p.

Scheepskist ca. 1,5 uur
Scheepskist ca. 2/3 uur

Hanze Escaperoom

Vind de sleutel van de stad!

Nieuw! Ontsnap uit één van de meest bijzondere locaties
van Elburg: de historische Vischpoort. In deze bekende
poort, tussen de haven en de Vesting van Elburg, kom je
terecht in de wereld van de Hanze-poortwachter. En die
wereld kent nogal wat verrassingen...
In een Hanze-vestingstad als Elburg is de Vischpoort
enorm belangrijk: om mensen binnen te laten, buiten te
sluiten, tolgelden te heffen of als vuurtoren. Maar zonder
poortwachter is een poort nutteloos… Wil jij met jouw
familie of vrienden de nieuwe poortwachter worden?
Groepsgrootte 4 - 7 personen (uitzonderingen op
aanvraag)
100,Escaperoom (prijs per groep)
15,Meerprijs (boven 7 personen)

p.p.

p.p.
15,50 p.p.

12,50

730,925,-

Vossenjacht

Inclusief 3 Vosbieren

De Vossenjacht is een activiteit die in teams gespeeld kan
worden. Met de plattegrond van Elburg gaan jullie op zoek
naar alle aanwijzingen om de Vosjes te vinden.
Heb je een Vos gevonden? Dan worden jullie beloond met
een proefglas Vosbier uit onze eigen brouwerij op een
horecalocatie in de binnenstad van Elburg. Daar krijg je
tevens de volgende tips om jullie jacht te vervolgen.
Minimaal .... volwassenen
.

XX

p.p.
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Jufferenstraat 21
8081 CP Elburg
0525-681737
www.restaurantdehaas.nl
info@restaurantdehaas.nl

Onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en typefouten.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.
Foto’s: Bart Vriens, Hilbert Buist, Lusine.nl, Photo-Linda.
com, Loutje Fotografie, en ontvangen (met toestemming
voor publicatie) van diverse bruidsparen.
© 2022 Restaurant De Haas

