TROUWEN

BRASSERIE COPPER

Een huwelijksaanzoek of trouwen op een eigentijdse en stijlvolle locatie met
een prachtig uitzicht op de Markt en het Oude Stadhuis? Ongetwijfeld een
lang gekoesterde droom die uitkomt. Trouwen is heel veel regelen,
overleggen en plannen. Vergeet niet het puzzelen met tijd, een
tafelschikking, vervoer, gastenlijsten en natuurlijk uw budget. Wij doen dit
graag voor u!
Brasserie Copper staat garant voor een onvergetelijk trouwdag met
kwalitatief goed eten, verrassende dranken, ervaren en enthousiaste
bediening en een fijne ambiance.
Wij denken graag met u mee om uw bruiloft tot de meest bijzondere dag
van uw leven te maken!
Hieronder vindt u de mogelijkheden voor een ceremonie bij Brasserie
Copper. Uiteraard faciliteren wij ook graag uw receptie, diner (meergangen
keuze diner, buffet, walking dinner) borrel en/of feest! Wij houden graag
rekening met uw speciale wensen en behoeften en nodigen u daarom graag
uit om uw droomdag met ons te delen, zodat wij voor u een (geheel
vrijblijvende) offerte op maat kunnen maken.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden binnen ons bedrijf drie locaties, namelijk: het restaurant met
uitzicht over de Markt, onze tuin aan de achterzijde (winkelstraat de
Zeugstraat) en de eerste verdieping met ook schitterend uitzicht over de
Markt en het Oude Stadhuis.
De stijl van Brasserie Copper is industrieel en heeft toch warme uitstraling.
Wij zijn graag eerlijk over de tijdsplanning en kosten. (Bijna) niets is
onmogelijk!

Op al onze arrangementen zijn de uniforme voorwaarden horeca
van toepassing

TROUWEN

BRASSERIE COPPER
DE HUWELIJKSVOLTREKKING
Brasserie Copper is aangewezen als officiële trouwlocatie door de Gemeente
Gouda. De ambtenaar van de burgerlijke stand is geregeld om een paar het
ja-woord te laten uitspreken.

DE VOORBEREIDING
In samenspraak met de Gemeente is afgesproken dat wij het aanstaande
bruidspaar verzoeken een optie bij ons te boeken. Vervolgens dient u
aansluitend hiervan de voltrekking van het burgerlijk huwelijk te plannen
bij de Gemeente. Wij verzoeken u vriendelijk zelf met de dienst
burgerzaken contact op te nemen en goed te letten op data en tijden.

DE CEREMONIE
In samenspraak met de Gemeente is afgesproken dat wij het aanstaande
bruidspaar verzoeken een optie bij ons te boeken. Vervolgens dient u
aansluitend hiervan de voltrekking van het burgerlijk huwelijk te plannen
bij de Gemeente. Wij verzoeken u vriendelijk zelf met de dienst
burgerzaken contact op te nemen en goed te letten op data en tijden.

TARIEVEN
Afhankelijk van uw keuze van de locatie gelden de volgende tarieven voor
een huwelijksvoltrekking. (maximaal 2 uur)

Op al onze arrangementen zijn de uniforme voorwaarden horeca
van toepassing

