


Dit voormalige hotel en café is gelegen in Eemnes aan de rand 
van ’t Gooi. De sfeer, warmte en intimiteit die het pand laat 
proeven, zijn eigenschappen die via persoonlijke waarneming 
voelbaar worden. Alle ruimtes die met liefde en vakmanschap 
naar authentiek design zijn ingericht, hebben ieder een uniek 
karakter. 

U bent altijd van harte welkom om in ongedwongen sfeer te 
genieten van een kopje koffie en thee met lekkernijen, borrel 
of diner in ons Grandcafé of buiten op het zonnige terras. 

Grandcafé EEmland
U kunt bij Grandcafé Eemland genieten van culinaire 
hoogstandjes en smakelijke regionale specialiteiten.  
Uiteraard adviseren wij u graag over bijpassende wijnen, 
bieren en cocktails voor een perfecte smaakbeleving. 

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het organiseren van uw 
bruiloft, feest, receptie, diner, vergadering en meer.  
Ook bieden wij u de mogelijkheid om te flexwerken 
en zijn wij een perfecte locatie als meetingpoint.

bErEikbarE luxE

”Grandcafé Eemland” een begrip 
in Eemnes en omstreken. 

Het Grandcafé heeft een open keuken, 
prachtige bar, chef tables en een ruime 

gezellige sfeer.



Een succesvolle meeting begint bij een passende locatie. 
Wij bieden u en uw gasten een geschikte setting waarin u 
kunt vergaderen, brainstormen of aan teambuilding kunt 
werken met de beschikking over eigentijdse faciliteiten, 
zoals een beamer met projectscherm, flipover, gratis WiFi 
en airconditioning. Geluidsinstallaties zijn naar uw wensen 
mogelijk. 

Grandcafé Eemland is voor ondernemers en verenigingen 
een gewilde vergader- en feestlocatie en tevens zakelijk 
ontmoetingspunt voor lunch, diner en borrel. 

zakElijk
Grote en kleine gezelschappen vinden een riant onderkomen 
in een van de drie stijlvol ingerichte multifunctionele zalen. 
Deze zijn standaard voorzien van klimaatbeheersing en eigen 
barfaciliteiten. Het grote terras op de binnenplaats biedt 
op zomerse dagen nog een extra capaciteit en aanvulling op 
uw wensen. 

Gevoegd bij de prijsvriendelijkheid, de consequente 
aandacht voor kwaliteit, smaakbeleving, service, de goede 
toegankelijkheid ook voor mindervaliden alsmede de royale 
eigen parkeergelegenheid, biedt u als gast een ruime keuze. 

EvEnEmEntEn

“wij staan klaar voor al uw wensen”“De comfortabel ingerichte accommodaties bieden 
de juiste sfeer om relaties te ontvangen”.



Deze riante zaal, gelegen aan de achterkant van het Grandcafé op de begane grond, 
kan zich helemaal vormen naar uw wensen, heeft eigen barfaciliteiten en zo gewenst 
een dansvloer. Tevens kunnen bij mooi weer de deuren naar het terras worden 
geopend om de buitenruimte bij uw gelegenheid te betrekken en beschikt de zaal 
over een eigen entree vanaf het parkeerterrein. Gelegen aan het Koetshuys bevind 
zich een rookruimte. 

Van geheel verzorgde receptie tot spetterend feest, en van uitgebreid diner voor 
groepen tot prachtige presentaties. De zaalopstelling kent vele varianten en wordt 
bepaald door doel van vergaderingen, evenementen en partijen. Dit vind altijd plaats 
in overleg met de gast. Afhankelijk van de specifieke indeling kan Het Koetshuys 
ongeveer het volgende aantal personen onderbrengen: 

hEt koEtshuys

•  Feest / receptie - tot maximaal 280 personen.
•  Diner - tot maximaal 140 personen.
•  vergaderingen/ presentatie - tot maximaal 150 personen.

Een mooie locatie voor vergaderingen, bruiloftsfeesten, diners, recepties en partijen in persoonlijke vorm. 

Met een klein of groot gezelschap. Met een feestelijke 
high tea of lunch, een aangeklede middagborrel,  een 
intiem diner,  een uitbundige feestavond of met een 
receptie voor al uw familie en vrienden. Informeel, 
stijlvol, ingetogen, chic of met veel grandeur.
 
Of het nu gaat om de viering van verjaardagen, reünies, de 
verzorging van grote diners, swingende bedrijfsfeesten of een 
huwelijk, er is volop gelegenheid om aan al deze heuglijke 
momenten een geheel eigen wending te geven.

Grandcafé Eemland weet zich flexibel te voegen naar wensen 
van elke gast, ook in informele sfeer. Het is zelfs mogelijk om 
meerdere zalen tegelijk of na elkaar te reserveren, zodat u 
gezelschap voor diner kunt ontvangen met aansluitend een 
sprankelend feest. 

Wat er ook te vieren is,  u bent bij ons aan het juiste adres

fEEstEn En partijEn



S

De Bovenzaal van Grand Café Eemland, gelegen op 
de verdieping aan de achterzijde en bereikbaar met 
een centrale trap, heeft een geheel eigen karakter. 

Hier treft u alle gewenste faciliteiten voor 
vergaderingen, recepties, diners, aangeklede borrel 
en high tea. Voor een vlotte catering onafhankelijk 
van het Grandcafé beschikt ook deze verdieping 
over eigen barfaciliteiten. 

Door het besloten gevoel van De Bovenzaal blijft 
elke gelegenheid persoonlijk.

dE bovEnzaal

•  Feest / receptie - tot maximaal 80 personen.
•  Diner - tot maximaal 60 personen.
•  Vergadering / presentatie - tot maximaal 70 personen.

Dit intieme zaaltje leent zich perfect om te kunnen 
vergaderen in alle rust en privacy. 
Daarnaast is het met zijn authentieke uitstraling 
een uitermate geschikt ruimte voor besloten lunch, 
high tea, borrel of diner. 

dE raadzaal

• Borrel / receptie - tot maximaal 30 personen.
• Diner - tot maximaal 20 personen.
• Vergadering / presentatie - tot maximaal 20 personen.

Sfeervolle gelegenheid



zorGvuldiGE voorbErEidinG GastronomiE Grandcafé
De chef-kok met zijn team verzorgt op eigentijdse wijze de 
culinaire invulling van uw hapjes en diner. 
Het team laat zich ondermeer inspireren door de seizoenen 
met hun specifi eke kenmerken, resulterend in een wisselende 
kaart met grote variatie aan verfi jnde gerechten.
 
De wijn- bier en cocktailkaart biedt een ruime keuze aan 
voortreffelijke combinaties en smaaksensaties. 
Dineren kunt u ‘a la carte’ in ons Grandcafé maar uiteraard 
ook in groepsverband, op basis van in overleg samengestelde 
arrangementen.
 
Er is alle keuze voor een gezellige lunch, brunch of high tea 
tot verrukkelijk dineren in warme Grandcafé sfeer, waar ruimte, 
aankleding en licht een aantrekkelijk geheel vormen.

EEmland
Belangrijke gebeurtenissen als partijen, huwelijksfeesten, 
vergaderingen, congressen en dergelijke vergen een zorgvuldige 
voorbereiding. Wij laten bij Grandcafé Eemland niets aan het 
toeval over. 

Een persoonlijk gesprek vooraf, om de accommodatie te bekijken 
en alle wensen tot in detail met u door te spreken, bevelen wij 
aan. Het vormt de beste garantie voor uw verwachtingen en 
verloop van uw opdracht. 

Wilt u er zeker van zijn dat de locatie op uw gewenste datum 
beschikbaar is dan willen wij uw adviseren tijdig te reserveren. 
Het team van Grandcafé Eemland staat voor informatie dagelijks 
klaar en u kunt ons per E-mail of telefonisch bereiken, zodat wij 
een afspraak met u in kunnen plannen. 

proEvEn
staat

cEntraal



aanbEvElinGEn

Grandcafé Eemland
Laarderweg 74
3755 AR Eemnes

035 - 53 158 64
info@grandcafe-eemland.nl
www.grandcafe-eemland.nl

• Eerlijke prijs-kwaliteitverhouding
• Parkeergelegenheid op eigen terrein en aan overzijde van het pand
• Goede toegankelijkheid voor mindervaliden in ons Grandcafé, 
 Raadzaal en Koetshuys
• Direct gelegen aan knooppunt snelwegen A1, A27 en gelegen nabij 
 centrum Eemnes 
• Grote zonnige terrassen aan voor en achterzijde van het Grandcafé
• Alle ruimten zijn voorzien van airco
• Alle ruimten zijn voorzien van eigen barfaciliteiten
• Overal gratis gebruik van wifi  
• Alle zalen kunnen in overleg voorzien worden van audiovisuele techniek

Het team van Grandcafe Eemland ziet u gastvrij tegemoet’. 


