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Gevestigd aan t pittoreske plein “’t Wellerondom” in het centrum van Brielle
vind u “De Vergulde Colf”. Het pand is uit omstreeks 1500 en kijkt uit op de
oude waterpomp en is op loop afstand van het oude stadhuis, de Catharijne
kerk en het Asylplein welke alle vier zeer geschikt zijn als locatie voor de
bruidsfoto’s.
Zowel de trouwceremonie als alle aansluitende festiviteiten zijn mogelijk in
deze locatie, ook is het mogelijk om het te combineren met de mogelijkheden die “’t Kont van het Paard” te bieden heeft.
Diverse arrangementen zijn mogelijk en u trouwt gratis op deze locatie (buiten de gemeenteleges en kosten).
De ruimte leent zich voor grote en kleine gezelschappen, kom eens langs
voor een vrijblijvende rondleiding om de eventuele mogelijkheden te bespreken.

De Vergulde Colff is ook zeer geschikt voor vrijgezellenfeesten in combinatie
met workshops, diner, vestinggolf enz.

2 unieke trouwlokaties onder 1 dak

‘t Kont van het Paard
Eet- en Biercafé

Gevestigd in een middeleeuws pand uit omstreeks 1400, vind u gevestigd in
de vroegere stallen van Jacoba van Beijeren eetcafé “’t Kont van het Paard”.
Dit bedrijf is al 40 jaar een begrip in de regio. Vele stellen hebben elkaar hier
in de loop de der jaren ontmoet en het is nog steeds een ontmoetingspunt
voor de jeugd.
Ook in deze locatie kunt u gratis trouwen (met uitzondering van de gemeenteleges en kosten).
In “‘t Kont van het Paard” zijn ook alle ingrediënten aanwezig voor een geslaagde feestavond. U kunt gebruik maken van onze allround DJ of eventueel een band. Wij kunnen u helpen met het vinden van een geschikte band
voor uw feest. Wij hebben contacten met diverse bands uiteenlopend van
poptroubadours, jaren 50 rock ’n roll en pop and 80’s bands.
Ook het verzorgen van een vrijgezellenfeest behoort tot de mogelijkheden.

Voorbeeld arrangement voor de gehele dag

13.00 Trouwceremonie in de “Vergulde Colff”
13.45 Aansluitend receptie (evt met bruidstaart)
14.30 Stadswandeling voor de genodigden, trouwfoto’s (door uw eigen fotograaf) op
diverse omliggende locaties.
15.45 Hapje en drankje voor de genodigden en het bruidspaar in ’t Kont van het Paard
17.00 Aanvang 3-gangen keuze menu in “De Vergulde Colff”
Carpaccio van rund
Salade met geitenkaas honing en pesto
Salade met gerookte kip
******
Gegrilde biefstuk met kruidenboter
Gegrilde zalmﬁlet met een citroen dille saus
Vegetarische groente wrap
******
Dame Blanche
Italiaanse Tiramisu
Vers fruit met vanille-ijs
******
Kopje kofﬁe/thee
20.00 Aanvang feestavond in “’t Kont van het Paard” incl:
Kofﬁe/thee voor de gasten bij binnenkomst (dit kan uitgebreid worden met
gebak)
Drank arrangement met bier, wijn, fris en binnelands gedistilleerd.
Diverse warme en koude hapjes, nootjes op tafel
All-round DJ
24.00 Laatste ronde.
De kosten van dit arrangement hangen af van het aantal personen die aan de ceremonie
en aan de feestavond deelnemen.

• Ontvangst / receptie van 25 personen (incl. het bruidspaar) met kofﬁe/thee
en bruidstaart vanaf 16.00 uur
• Dinerbuffet warm en koud
• Feestavond voor 100 personen van 20.00 tot 00.00 incl. kofﬁe/ thee bij
binnenkomst, onbeperkt drank (bier,wijn, fris, binnenlands-gedistileerd en
speciaal bieren van de tap, warme en koude hapjes en nootjes op tafel.
• Muziekverzorging van all-round DJ van 21.00 tot 00.00
Dit arrangement kunnen wij u bieden voor € 3395,Uw trouwdag moet natuurlijk perfect geregeld zijn en daar wilt u zich uiteraard geen
zorgen over maken. Wij begeleiden u bij alle onderdelen van uw trouwdag.
Van trouwen, de receptie, het diner tot een spetterend feest.

All inclusieve trouw arrangement

We kunnen voor u ook een all inclusive trouwarrangement verzorgen, dit arrangement
houd het volgende in:

van jA tot Z
‘t Kont van het Paard
Kaatsbaan 1-3
3231 XL Brielle
De Vergulde Colff
Wellrondom 10
3231 XV Brielle
0181 - 416161
06 - 51 270 206
06 - 53 375209
maarten@kontvanhetpaard.nl
www.kontvanhetpaard.nl/trouwen

