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Receptie arrangementen
Sfeervol en gezellige locatie!
Aan de rand van ’t Gooi in Eemnes op een steenworp afstand van knooppunt A1-A27 ligt het
klassieke Grandcafé Eemland. Wij beschikken over drie zalen, een restaurant en twee
terrassen. Wij kunnen 300 gasten voor u ontvangen.
Een receptie is informeel en niet stoelgebonden. Onze zalen lenen zich perfect voor een
receptie opstelling waarbij u zowel staande als zittend voor korte tijd uw gasten kunt
ontvangen.
Bijgaand geven wij u enige suggesties, dit is slechts een deel van alle mogelijkheden die er
zijn.
Grandcafé Eemland beschikt over drie zalen, restaurant en twee terrassen. Ons
‘achterterras’ en onze zalen zijn voor u exclusief te reserveren.

*Onze receptie- arrangementen zijn gebaseerd op een duur van 2 uur.
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Diverse zalen exclusief te reserveren
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 een diner kunt ontvangen met aansluitend een sprankelend feest.
Wij beschikken over 3 exclusieve zalen met capaciteit van 4 tot 300 personen. Bij mooi weer
hebben wij de mogelijkheid ons achterterras exclusief voor u te reserveren.
Afhankelijk van het aantal gasten en soort evenement adviseren wij u graag in zaalkeuze en
inrichting.

receptie
Geheel naar uw wensen kunnen wij uw receptie verzorgen. Eventueel kunnen wij deze
aanvullen met (bruids)taart, welkomstcocktails, drankjes, hapjes, muziek en entertainment
invulling.

All-inclusief arrangementen
Bij alle arrangementen in deze brochure heeft u de mogelijkheid tot een all-inclusief
arrangement.
De all-in prijzen zijn inclusief frisdranken, huiswijnen, bier, vruchtensappen, port, sherry,
jenevers en vermout, gedurende de afgesproken tijd van het arrangement.

Offerte
Graag stellen wij, geheel vrijblijvend en kosteloos, een offerte naar uw wensen op.

Decoratie
Wij leveren standaard decoratie op onze dinertafels en in onze zalen. Indien u persoonlijke
decoratie wenst in de vorm van bloemen of ballonnen adviseren wij u graag in onze
mogelijkheden.

Entertainment
Wanneer u entertainment aanvulling wenst in de vorm van een band of DJ, adviseren wij u
graag bij uw keuze. Wij kunnen kosteloos diverse soorten muziek naar uw wensen draaien
tijdens uw diner.
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Klassieke receptie
Koffie & thee
Gemengde schalen koude en warme bittergarnituren
of vier keuzes uit onze lijst van bittergarnituren*
Zoutjes & nootjes op tafel
Onbeperkt dranken uit het Hollandse drankenassortiment**
€ 18,50 per persoon

Traditionele receptie
Prosecco
Vijf keuzes uit onze lijst van bittergarnituren*
Zoutjes & nootjes op tafel
Onbeperkt dranken uit het Hollandse drankenassortiment**
€ 21,50 per persoon

Receptie Royale
Champagne
Zes keuzes uit onze lijst van bittergarnituren*
Luxe sandwiches met beleg naar keuze
Zoutjes & nootjes op tafel
Onbeperkt dranken uit het internationale drankenassortimenten*
€ 28,50 per persoon
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**Hollandse drankenassortiment
Huiswijn, bier, frisdrank, vruchtensap, jenevers, vieux, port, sherry, vermouth, koffie en thee.
**Internationaal drankenassortiment
Huiswijn, bier, frisdrank, vruchtensap, jenevers, vieux, port, sherry, vermouth, koffie, thee en
buitenlands gedestilleerd.

Zaalhuur
Raadzaal: € 50,- per dagdeel
Wanneer u gebruik maakt van ons complete receptie arrangement per dagdeel brengen wij
geen zaalhuur in rekening.
Koetshuys: € 200,- per dagdeel
Wanneer u vanaf 50 gasten gebruik maakt van ons complete receptie arrangement per
dagdeel brengen wij geen zaalhuur in rekening.
Bovenzaal: € 150,- per dagdeel
Wanneer u vanaf 40 gasten gebruik maakt van ons complete receptie arrangement per
dagdeel brengen wij geen zaalhuur in rekening.
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* Keuze bittergarnituren
Tafelgarnituur standaard
Gemengde nootjes en krokante bladerdeeg stengels.
Vlees
Combinatie van leverworst, ossenworst en salami
Mix van bitterballen, kaasstengels, mini frikadellen en kipnuggets met bijpassende sausjes
canapé met carpaccio, pesto en Parmezaanse kaas
Saucijzenbroodje gevuld met rundergehakt
Mini gehaktballetjes in zoetzure saus
Bami en nasi balletjes met chilisaus
Canapé met rauwe Italiaanse ham en zontomaatje
Canapé met steak tartaar, truffelmayonaise en appelkappertje
Canapé met filet American, rode ui en kappertjes
Vis
Wraps ingerold met gerookte zalm en kruidenkaas
Gefrituurde gambastaartjes met chilisaus
Canapé met makreelsalade
Canapé met huisgemaakte tonijnsalade
Blini’s met mierikswortel mayonaise en gerookte zalm
Mini sandwich gerookte zalm met kruidenkaas en rucola
Vegetarisch
Jonge en oude blokjes kaas geserveerd met grove mosterd
stokje met mozzarella, tomaat en pesto
Spring rolls van groente en taugé
Mini kaas soufflés
Crudité groente met kruidendip
Canapé met hummus van zongedroogde tomaatjes
Mini sandwich kaas met mosterd mayonaise en rucola
Wanneer u meer hapjes toe wilt voegen aan uw arrangement brengen wij €1,75 per hapje
per persoon extra in rekening.
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Drankentarieven
Koffie en thee
Frisdranken
Jus d’orange
Huiswijn per glas
Huiswijn per fles
Bier
Port, sherry, vermout
Jenever
Rum, gin, wodka vanaf
Likeuren, whisky, cognac vanaf

€ 2,50
€ 2,60 per glas
€ 2,60 per glas
€ 4,00
€ 21,50
€ 2,65 per glas
€ 3,85 per glas
€ 3,35
€ 4,50
€ 4,50

Drankenarrangement
Verlenging op het drankenassortiment van voorgaande arrangementen, bestaande uit onbeperkt:
huiswijnen, bier, frisdranken, vruchtensap, port, sherry, vermout en jenever.

Arrangement ½ uur
Arrangement 1 uur
Arrangement 1,5 uur
Arrangement 2 uur
Arrangement 2,5 uur
Arrangement 3 uur
Arrangement 3,5 uur
Arrangement 4 uur
Arrangement 4,5 uur
Arrangement 5 uur
Arrangement 5,5 uur
Arrangement 6 uur

€ 4,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 14,75
€ 16,75
€ 19,25
€ 21,50
€ 23,75
€ 26,00
€ 28,25
€ 31,50
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Prijzenlijst Borrelhapjes
vlees
Schaal bittergarnituur warm gemengd (50 st.)
Schaal bittergarnituur koud gemengd (50 st.)
Mini canapé met carpaccio en pesto
Mini saucijzenbroodjes met rundergehakt
Bami en nasiballetjes met chilisaus (12 st.)
Canapé met steak tartaar en truffel
Canapé met filet American, rode ui en kappertjes
Canapé met rauwe Italiaanse ham en zontomaatje

€
€
€
€
€
€
€
€

48,50 per schaal
38,50 per schaal
1,25 per stuk
1,25 per stuk
8,75 per schaal
1,75 per stuk
1,75 per stuk
1,75 per stuk

vis
Wraps ingerold met gerookte zalm (á 2 p.p.)
Gefrituurde gambastaartjes met chilisaus (8 st.)
Canapé met zalmsalade
Canapé met huisgemaakte tonijnsalade
Blini met mierikswortel en gerookte zalm
Mini sandwich gerookte zalm, kruidenkaas

€
€
€
€
€
€

1,25 per persoon
9,75 per schaal
1,75 per stuk
1,50 per stuk
1,75 per stuk
1,50 per stuk

€
€
€
€
€
€

1,25 per stuk
8,50 per schaal
9,50 per schaal
6,50 per 10 personen
1,25 per stuk
1,25 per stuk

Vegetarisch
Stokje mozzarella, pesto en tomaat
Groente loempiaatjes (10 stuks)
Mini kaas soufflés (10 stuks)
Crudité groente met dip
Canapé met humus en gedroogde tomaat
Mini sandwich met kaas en mosterdmayonaise

Combinatie borrelgarnituur
-zoutjes/nootjes op tafel
-gemengde warme bittergarnituur
-Canapé carpaccio met truffelmayonaise
-stokje mozzarella, tomaat en pesto
€4,75 p.p.
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