Majestueuze Bruiloft
Ontvangst, ceremonie, toost en taart, diner voor 30 personen en
aansluitend een spetterende feestavond voor 75 personen.

Het programma is als volgt:

Prijs voor dit volledige arrangement is € 6.575,00
Meerprijzen: extra dag gast € 123,50 / extra middaggast € 32,00

Ontvangst 13:45 – 17:30 uur

• 13:30 uur. Ontvangst gasten.

Glas bubbels

• 14:00 uur. Cermonie in de St. Maartenzaal (excl. kosten

Luxe snacks 3 p.p.

trouwceremonie).
• 15:00 uur. De bruidstaart (wordt door u aangeleverd) wordt
aangesneden en er wordt een toost uitgebracht met een
mooi glas bubbels. Daarna is er gelegenheid voor felicitaties
en informele borrel en natuurlijk voor de fotoreportage.
Aansluitend serveren wij een aperitief met hierbij een amuse.
• 17:30 uur. Aanvang diner in de Meizaal (30 personen). Wij
serveren een 3 gangen menu met mooie streekproducten en
passend in het seizoen. De samenstelling van het menu gaat
uiteraard in overleg met het bruidspaar en er wordt rekening
gehouden met dieetwensen en/of allergieën. Bij het diner
serveren wij onze huiswijnen en / of dranken van het
Hollandse plateau en onbeperkt tafelwater.
• 20:00 uur. Na het diner is er gelegenheid om op te frissen.
Het bruidspaar kan zich even in de speciaal voor hen
gereserveerde kamer in onze Residence terugtrekken.
• 20:30 uur. Feestavond in de St. Maartenzaal (75 personen).
Vanaf 20.30 uur is het tijd voor een grandioze feestavond in
de St. Maartenzaal van Grand Hotel de Draak. Alle gasten
worden gastvrij ontvangen met een feestelijk glas bubbels.
Aansluitend serveren wij drankjes naar keuze van het
Hollandse plateau en diverse warme en koude hapjes.
• 00:30 uur. Omstreeks deze tijd zwaaien wij jullie met alle
gasten uit met een zakje friet met mayonaise.

Hollands plateau 2.5 uur
Gebruik St. Maartenzaal

Diner 18:00 - 19:30 uur
3 gangen menu
3 glazen huiswijn
Onbeperkt tafelwater
Koﬃe / thee met bonbons
Gebruik Meizaal

Feestavond 20:30 - 00:30
Hollands plateau 4 uur
8 porties bittergarnituur
75 porties friet met mayonaise
Gebruik St. Maartenzaal

Totaal

€ 6.575,00

