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De Brasserie Herengracht heeft een gezellige sfeer en stijlvol 
heringerichte zalen. 
 
De vernieuwde Binnentuin en de Roeikamer zijn de perfecte setting 
voor een onvergetelijk droomhuwelijk! Het gehele jaar door kunt u 
uw droomhuwelijk beleven. Door de flexibiliteit van de ruimtes zijn er 
veel verschillende indelingen voor de verschillende onderdelen van 
deze prachtige dag mogelijk. 
 
Begin bijvoorbeeld met de officiële ceremonie in de roeikamer en 
sluit de dag af met een onvergetelijk feest in de tuinzaal. Of geniet 
van de heerlijkste gerechten geserveerd tijdens een uitgebreide drie 
gangen diner en het complete arrangement dat wij voor u hebben 
samengesteld. Het afsluitende avondfeest zal uw unieke huwelijksdag 
compleet maken.

Roeikamer & 

Binnentuin
De Brasserie beschikt over twee 
zalen; de Roeikamer en de 
Binnentuin. Het is mogelijk de zalen 
samen te voegen waardoor er een 
grotere capaciteit gecreëerd kan 
worden. Allebei de zalen kunnen 
naar wens worden opgesteld.
Eventueel kunt u ook het gehele 
restaurant afhuren.
 
Wanneer er een arrangement wordt 
geboekt komt de zaalhuur te 
vervallen.
 
De Roeikamer is 40 m2, dit is 
genoeg voor een partij met maximaal 
40 staande gasten. Voor een diner 
kunnen hier maximaal 35 gasten 
geplaatst worden.
 
De Binnentuin is in totaal 60 m2 en 
kan hiermee 70 gasten voorzien, met 
een maximaal van 50 gasten voor het 
diner.
 
 



 
 
 
----
15:00 - Aankomst op locatie
15:30 - Prosecco en taart
16:30 - Foto's maken
17:30 - Borrel en hapjes
18:30 - Start Huwelijksdiner
20:30 - Einde Huwelijksdiner
21:00 - Start Huwelijkfeest, komst feestgaten
21:30 - DJ muziek
22:00 - Hapjes feestavond
00:00 - Einde Huwelijkstfeest
----
 
Arrangement is inclusief: prosecco, borrelhapjes, hapjes 
feestavond, diner, menukaartjes diner, ontvangstdrankje, 
binnenlands drankarrangement, serveerkosten 
bruidstaart, opstelling, locatiehuur en personeel.
 
€4900,-
Prijs is gebasseerd op 30 daggasten en 100 feestgasten
 

Voorbeeld van een  

arrangement:



Omdat een bruiloft super 
persoonlijk is luisteren wij 
uiteraard graag naar uw wensen 
en kunnen we samen tot een 
passend dagindeling van uw 
bruiloft komen. 
 
Wij zorgen er graag voor dat het 
u aan niks ontbreekt op deze 
speciale dag. 
 
Voor een offerte op maat 
nodigen wij u graag uit om eens 
bij ons te komen kijken. 
 
Wij zijn te bereiken via 
info@brasserieherengracht.nl 
of op 
0294-264507


