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Huwelijks arrangementen
Jullie huwelijksdag is een dag om nooit te vergeten!
Bij Grandcafé Boutique Hotel Eemland kunnen jullie terecht voor een geheel verzorgde dag
vanaf het Ja-woord, het aansnijden van de taart, het toasten op jullie huwelijk, de receptie,
een uitgebreid diner of buffet, spetterend feest, romantische huwelijksnacht, overnachting
voor genodigde gasten en ontbijtbuffet als mooie afsluiting de volgende ochtend. Wij
hebben alles in huis om er een onvergetelijke dag van te maken.
Onze unieke locatie in combinatie met professionele voorbereidingen zorgen voor
onvergetelijke momenten.
Wij verzorgen alles tot in de puntjes naar jullie wensen.
Van een originele bruidstaart tot photobooth en van bloemdecoratie tot DJ, troubadour
of band.
Ons team staat voor jullie klaar om jullie volop te laten genieten van jullie dag!
Wij ontvangen jullie graag om onze zalen en Hotelkamers te laten zien en jullie persoonlijke
wensen te bespreken. Zo kunnen wij jullie bruiloft tot in de kleinste details personaliseren.

Diverse zalen exclusief te reserveren
Grandcafé Boutique Hotel 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 jullie een
gezelschap voor het diner kunnen ontvangen met vervolgens een sprankelend feest en
aansluitend luxe overnachting.
Wij beschikken over 2 exclusieve zalen met capaciteit van 4 tot 250 personen.
Bij mooi weer hebben wij de mogelijkheid ons achterterras exclusief voor jullie te
reserveren.
Afhankelijk van het aantal gasten en soort evenement adviseren wij jullie graag in zaalkeuze
en inrichting.

Feest vieren
Geheel naar jullie wensen kunnen wij jullie dag/avond verzorgen. Eventueel kunnen wij deze
aanvullen met (bruids)taart, welkomstcocktails, drankjes, hapjes, muziek en entertainment
invulling.
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All-inclusief arrangementen
Bij alle arrangementen in deze brochure hebben jullie 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 jullie wensen op.

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

Boutique Hotel Eemland als huwelijksnacht
Maak jullie verblijf compleet en geniet samen met jullie genodigde gasten van een heerlijke
overnachting in een van onze 9 prachtige Boutique hotelkamers. Willen jullie meerdere
kamers boeken in combinatie met jullie diner en/of feest dan maken wij graag een offerte
naar jullie wensen met exclusieve prijzen voor de hotelkamers.

Entertainment
Wanneer jullie entertainment aanvulling wensen in de vorm van een band of DJ, adviseren
wij jullie graag bij jullie keuze. Wij kunnen kosteloos diverse soorten muziek via een playlist
naar jullie wensen draaien tijdens jullie diner of feestavond.

Menukaarten
Voor jullie lunch of diner verzorgen wij op verzoek gratis persoonlijke menukaartjes. Deze
kunnen wij voorzien van persoonlijke lettertype en stijl.

Huwelijksboeking
Wanneer jullie bij Grandcafé Eemland een geheel verzorgde huwelijksdag/feest boeken,
ontvangen jullie van ons een vaas bloemdecoratie geheel in jullie stijl.
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Huwelijks arrangementen
Arrangementen zijn vanaf 15 personen.
In samenwerking met de gemeente Eemnes is het mogelijk jullie huwelijk te laten voltrekken
in ons prachtige Koetshuys of bij mooi weer op ons achterterras.
De ambtenaar van de burgerlijke stand komt naar Grandcafé Eemland om jullie in de echt te
verbinden.

Huwelijksarrangement 1
*huwelijksvoltrekking naar jullie persoonlijke wensen
*proostmoment met een glas prosecco
*bruidstaart naar jullie persoonlijke wensen
€19,50 per persoon – gedurende 1 uur

Huwelijksarrangement 2
*ontvangst koffie en thee
*huwelijksvoltrekking naar jullie persoonlijke wensen
*proostmoment met een glas prosecco
*bruidstaart naar jullie persoonlijke wensen
€23,50 per persoon – gedurende 1 ½ uur

Huwelijksarrangement 3
*ontvangst met koffie/thee en etagères diverse luxe zoete lekkernijen of diverse
minibroodjes met luxe beleg
*huwelijksvoltrekking naar jullie persoonlijke wensen
*proostmoment met een glas prosecco (glas champagne optioneel +€2,75p.p.)
*bruidstaart naar jullie persoonlijke wensen
*onbeperkt Hollands drankenassortiment vanaf ontvangst
€31,50 per persoon – gedurende 2 uur
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Receptie arrangementen
Arrangementen zijn vanaf 15 personen.
Klassieke receptie
Gemengde schalen koude en warme bittergarnituren
Zoutjes & nootjes op tafel
Onbeperkt dranken uit het Hollandse drankenassortiment**
€ 19,50 per persoon – gedurende 2 uur

Receptie Royale
Aanvulling arrangement onbeperkt uit het internationale drankenassortimenten***
+ € 5,00 per persoon – gedurende 2 uur

**Hollandse drankenassortiment
Huiswijn, bier, frisdrank, vruchtensap, jenevers, vieux, port, sherry, vermouth, koffie/thee.
***Internationaal drankenassortiment
Huiswijn, bier, frisdrank, vruchtensap, jenevers, vieux, port, sherry, vermouth, koffie/thee en
buitenlands gedestilleerd.
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Diner arrangementen
Diner menu
De prijs van dit menu is gebaseerd op minimaal 10 personen
Carpaccio Grandcafé Eemland
Dun gesneden ossenhaas met truffeldressing, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Of
Pittige gamba’s
Geserveerd in hete olie met knoflook en wit stokbrood
Of
Salade geitenkaas
Warme geitenkaas op een salade met rode ui, walnoten en honing mosterd dressing
~~~~
Hollandse kogelbiefstuk
gebakken met champignons, uitjes en geserveerd met rode wijnsaus
Of
Gegrilde botervis
Geserveerd seizoen groente, frisse limoen olie en knoflook
Of
Gevulde portobello
Met spinazie, geitenkaas, pommes duchesse en roquefortsaus
~~~~
Dame Blanche
Vanille ijs geserveerd met slagroom en chocoladesaus
Standaard € 39,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €55,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €59,50 per persoon 3 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
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Diner menu deluxe
De prijs van dit menu is gebaseerd op minimaal 10 personen
Carpaccio Grandcafé Eemland
Dun gesneden ossenhaas met truffeldressing, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Of
3-luikje van vis
3 soorten vis geserveerd met toast en boter
Of
Salade geitenkaas
Warme geitenkaas op een salade met rode ui, walnoten en honing mosterd dressing
~~~~
Gegrilde Runder Entrecote
Geserveerd met rode wijnsaus en seizoen groente
Of
Vis van de Chef
Dag vangst geserveerd met seizoen groente en bijpassende saus
Of
Gevulde portobello
Met spinazie, geitenkaas, pommes duchesse en roquefortsaus
~~~~
Petit Grand dessert
Verrassende parade van huisgemaakte zoete lekkernijen
Standaard € 44,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €59,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €63,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €69,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
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Diner menu uitgebreide gangen
De prijs van dit menu is gebaseerd op minimaal 10 personen
Vanaf een 4-gangen menu stelt onze Chef kok graag een persoonlijk menu voor u samen.
4-gangen menu
Standaard € 49,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €64,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €72,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
5-gangen menu
Standaard € 54,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €69,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €76,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
6-gangen menu
Standaard € 59,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €76,50 per persoon 4 uur durend
All-inclusief €80,50 per persoon 5 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
7-gangen menu
Standaard € 64,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €80,50 per persoon 4 uur durend
All-inclusief €84,50 per persoon 5 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
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Walking diner
De prijs van dit menu is gebaseerd op minimaal 15 personen
Een walking diner is een compleet diner dat bestaat uit kleine gerechtjes waarbij u niet
gebonden bent aan uw zitplaats aan tafel. In een informele sfeer hebben uw gasten meer
contact met elkaar. De gerechtjes worden op kleine bordjes uitgeserveerd en zijn makkelijk te
eten.
Blini gerookte zalm
Geserveerd met ei en mierikswortel crème fraîche
~~~~
Runder carpaccio
Geserveerd met truffelmayonaise, kappertjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
~~~~
Glaasje met soep naar keuze
Wisselende soep van het seizoen
~~~~
(gebakken coquille omwikkeld met parmaham op een bedje van kruidenrisotto met
Parmezaanse kaas)
~~~
Stukje gegrilde botervis
Geserveerd met diverse groente en limoen olie
~~~~
Gegrilde Entrecote
geserveerd met rode wijnsaus en pommes duchesse
~~~~
(geroosterd notenbrood met lauwwarme peer en 2 soorten Franse kaas)
~~~
Dessert verrassing
Verrassende zoete lekkernij van de Chef
Per gang (tussen haakjes) extra €6,00
Standaard € 45,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €64,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €69,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
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Bruidsbuffet grandcafé Eemland standaard
De prijs van dit buffet is gebaseerd op minimaal 20 personen
koude buffet gerechten
*Stokbrood met diverse soorten smeersels (V)
*Saladebar met verschillende sla soorten, tomaat, komkommer, fetakaas, olijven,
zongedroogde tomaatjes en geserveerd met diverse soorten dressing (V)
*Rijkelijk opgemaakte bourgondische vleessalade
*Carpaccio van ossenhaas met truffeldressing, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en
kappertjes
*Huisgemaakte tonijnsalade met appel, kappertjes en mayonaise
warme buffet gerechten
*stukjes gebakken zalm geserveerd in Oosterse boter
*Malse kippendijen stukjes met satésaus en knapperige uitjes
*Vegetarische lasagne rijkelijk gevuld met groente (V)
*frietjes (V)
*Huisgemaakte aardappelgratin met oude kaas en crème fraîche (V)
*Gebakken nasi (V)
Dessertbuffet
*5 verschillende smaken schepijs
*Slagroom
Standaard € 35,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €50,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €55,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €61,50 per persoon 4 uur durend
All-inclusief €66,50 per persoon 5 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
**koude en warme buffetgerechten worden tegelijkertijd geserveerd.
V= vegetarische gerechten.
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Aanvullingen buffet
koude buffet gerechten aanvulling
*Flatbread met rozemarijn, zeetzout en olijfolie €0,50 p.p. (V)
*Knoflookbroodjes uit de oven €0,50 p.p. (V)
*Rauwe ham met meloen €2,25 p.p.
*Diverse ham en worst soorten met zongedroogd fruit €1,50 p.p.
*Dungesneden gerookte ribeye met gemarineerde peer en frambozen balsamico €2,00 p.p.
*Kalfsfricandeau rosé gebraden met tonijn €2,00 p.p.
*Klassieke tomatensoep met room en peterselie €2,00(V)
*Franse uiensoep (i.p.v. tomatensoep) €2,00 p.p.
*Groentesoep rijkelijk gevuld €2,00 p.p.
*Plakjes gerookte zalm met zalmsalade €2,75 p.p.
*Wraps van gerookte zalm rolletjes €1,25 p.p.
*Rivierkreeftgarnaaltjes met cocktailsaus en partjes citroen €2,50 p.p.
*Hollandse haring met uitjes en zuur €1,50 p.p.
*Salade nicoise met tonijn, olijven, rode ui en tomaatjes €1,75 p.p.
*Waldorfsalade met rozijnen, mandarijn en walnoten €1,50 p.p. (V)
*Spinazie salade met geitenkaas, walnoten en honing-mosterd dressing €1,50 p.p. (V)
*Aardappelsalade met Griekse yoghurt appel, augur, zilveruitjes en tuinkruiden €1,50 p.p.(V)
*Couscous salade met noten, rozijnen, komkommer, tomaatjes, rode ui en feta €1,50 p.p.
(V)

warme buffet gerechten aanvulling
*Coq au vin (gestoofde kip) op Franse wijze €2,00 p.p.
*Runderstoofpotje op oud Hollandse wijze €2,50 p.p.
*Oma’s Gehaktballetjes in zoetzure saus €1,75 p.p.
*Pikante kippenvleugeltjes €1,50 p.p.
*Stukjes varkenshaas in champignonroom saus €2,50 p.p.
*Stukjes spareribs afgelakt met zoete saus €2,50 p.p.
*Pittige gamba’s in knoflookolie €2,25 p.p.
*Calamaris met citroenmayonaise €1,50 p.p.
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warme buffet gerechten aanvulling
*Kabeljauw uit de oven gegratineerd met crème fraîche oude kaas €3,00 p.p.
*Paella met kip en garnalen €2,50 p.p.
*Mix van gegrilde pastinaak en zoete aardappel uit de oven €1,25p.p. (V)
*aardappel kroketjes €0,75 p.p. (V)
*Gebakken krieltjes met tuinkruiden €1,00 p.p. (V)
*Provinciaalse oven aardappeltjes met olijfolie €0,75 p.p. (V)

Dessertbuffet aanvulling
*vers fruit €2,50 p.p.
*Huisgemaakte frisse Cheesecake met bloedsinaasappelsaus €2,50 p.p.
*Omelet Siberiënne (vanille ijstaart) €3,50 p.p.
*Huisgemaakte Tiramisu €1,75 p.p.
*Chocolademousse mix wit en melk €1,75 p.p.
*Oma’s huisgemaakte appelcarré in stukjes €2,50 p.p.
*Selectie van kleine zoete taartjes/cakejes op etagères geserveerd €5,50 p.p.
*Kaasplank met kletsenbrood, 4 soorten kaas, fruit en appelstroop €4,75 p.p.
*Alle prijzen achter de gerechten zijn toegevoegde prijzen bovenop het standaard buffet.
U kunt naar wensen ook gerechten omruilen uit het standaard buffet. Wij maken hiervoor
voor u een prijsopgave.
Uiteraard kunt u ook geheel uw eigen buffet samenstellen en maken wij hiervoor voor u een
persoonlijke offerte.
** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.

Buffetgerechten voor de kleintjes
*Mix van bitterballen, kipnuggets en mini frikadelletjes met sausjes €1,50 per kind
*Groentefrietjes met dipsausje €1,00 per kind (V)
*Poffertjes met poedersuiker €1,25 per kind (V)
*Pasta met tomatensaus en Parmezaanse kaas €1,50 per kind (V)
Kinderen tot 3 jaar eten gratis mee
Voor kinderen tot 12 jaar berekenen wij 50% korting op de standaardbuffet prijs.
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar berekenen wij 25% korting op de standaardbuffet prijs.
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Italiaans arrangement Eemland
Laat u inspireren door de Italiaanse keuken en laat uw gasten genieten van heerlijke ambachtelijke
Italiaanse gerechten. Wij serveren de gerechten per gang op planken uit.

Voorgerechten op plank
*diverse soorten brood met kruidenboter en aioli (V)
*Carpaccio met pijnboompitjes, kappertjes en truffelmayonaise
*Vitello tonnato met tonijnmayonaise en knapperige kappertjes
*Pannetje pittige gamba’s in peper-knoflook olie
*Bruchetta’s met tomatensalade en basilicum (V)
Hoofdgerechten
*Diverse soorten pizza’s (naar wensen uit te zoeken) in punten geserveerd op tafel
Dessert op plank
*Italiaanse Tiramisu
*Diverse smaken ijs

Standaard € 37,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €52,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €56,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €61,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.
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Stamppotten buffet Eemland
Voor de wintermaanden hebben wij een heerlijk stamppotten buffet samengesteld.

Stamppotten
*Zuurkool (V)
*Boerenkool (V)
*Hutspot (V)
Vlees
*Huisgemaakte gehaktbal
*Rookworst
*Speklapjes
*Uitgebakken spekjes los geserveerd
Garnituur
*Amsterdamse uitjes (V)
*Piccalilly (V)
*Mosterd (V)
*Stoofpeertjes (V)
Nagerecht
*Huisgemaakt appel carré met kaneelijs
Standaard € 31,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €45,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €49,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €54,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.
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BBQ arrangement Grandcafé Eemland
Wij bieden u de mogelijkheid om in ongedwongen sfeer op ons achterterras, aangrenzend aan het
Koetshuys, te genieten van een heerlijke live cooking BBQ.

koude BBQ gerechten
*Stokbrood en knoflookbrood met diverse soorten smeersels (V)
*Saladebar met verschillende sla soorten, tomaat, komkommer, fetakaas, olijven,
zongedroogde tomaatjes en geserveerd met diverse soorten dressing (V)
*Rijkelijk opgemaakte bourgondische vleessalade
*Aardappelsalade met Griekse yoghurt appel, augur, zilveruitjes en tuinkruiden (V)
*pastasalade met pesto (V)
Warme BBQ gerechten
*Diverse vissoorten en papillotte
*Kipsaté
*Runderhamburger
*Worstjes
*Aardappel kroketjes (of frietjes naar keuze) (V)
BBQ sauzen
*mayonaise, cocktailsaus, knoflooksaus, satésaus en smoked BBQ saus
Dessert
*5 verschillende smaken schepijs
*Slagroom
Standaard € 35,50 per persoon exclusief dranken
All-inclusief €50,50 per persoon 2 ½ uur durend
All-inclusief €55,50 per persoon 3 uur durend
All-inclusief €61,50 per persoon 4 uur durend
*All-in arrangement is inclusief Hollands drankenassortiment en als afsluiting koffie/thee.
** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.
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Drankentarieven
Koffie en thee
Frisdranken
Jus d’orange
Huiswijn per glas
Huiswijn per fles
Bier
Port, sherry, vermout v.a.
Jenever v.a.
Rum, gin, wodka vanaf
Likeuren, whisky, cognac vanaf

€ 2,70
€ 2,75 per glas
€ 2,75 per glas
€ 4,00
€ 21,50
€ 2,75 per glas
€ 3,95 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 3 uur
Arrangement 4 uur
Arrangement 5 uur
Arrangement 6 uur

€ 5,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 17,00
€ 23,00
€ 29,00
€ 34,00
€ 38,00
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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

€
€
€
€
€
€
€
€

49,50 per schaal
39,50 per schaal
1,75 per stuk
1,50 per stuk
8,75 per schaal
2,00 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
1,75 per stuk

€
€
€
€
€

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

Vegetarisch
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
-wrap gevuld met gerookte zalm
€5,50 p.p
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