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Historische locatie (gebouwd in 1540)
Drie multifunctionele zalen met elk hun eigen
sfeer
Flexibel in te richten hoe jij dat wilt
Voor 20 tot 120 personen
Er is een lift (de Drom is goed toegankelijk voor
mindervaliden)
Één contactpersoon
Van ontbijt tot diner en van cappuccino’s tot
cocktails is onze catering is helemaal af te
stemmen op jouw wensen
Professionele licht- en geluidstechniek in huis
Overal gratis WiFi

HISTORISCHE
TOREN

MET DE FACILITEITEN VAN NU

De Drommedaris, gebouwd in 1540 als
stadspoort en verdedigingstoren, is een
unieke locatie aan de haven van Enkhuizen.
De Drom telt drie zalen op drie verdiepingen: een bar met een uniek meloengewelf op de begane grond, een zaal met
prachtige grote raampartijen en balkon op
de eerste en tweede verdieping en een filmen theaterzaal op de derde verdieping. Elke
verdieping heeft zijn eigen bijzondere
uitstraling en daarmee vormt de Drom voor
alles wat er maar te vieren valt de perfecte
backdrop.

.

In de Drommedaris gaan eeuwenoude
details prachtig samen met strakke vormgeving en hedendaags comfort. De
zalen zijn goed te bereiken via het nieuwe
trappenhuis en de lift evenals via de oude
houten wenteltrap. In de monumentale
toren staan alle moderne faciliteiten tot
je dienst om jouw gasten in een
bijzondere ambiance te ontvangen.
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Heb je iets te vieren?
Kies voor de historische Drom!
Of het nu is voor je verjaardags- of huwelijksfeest, een jubileum,
borrel, diner, receptie of zelfs je trouwceremonie: bij ons ben je
aan het juiste adres. Eventmanager Emily maakt met liefde een
passend arrangement. Zij kan je alles vertellen over de vele
mogelijkheden > emily@drom.nl of 0228-312076.
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TROUWEN
IN DE DROM
Trouwen, toosten, dineren, feesten: het kan
allemaal in de Drom! Of je het nu viert met
een klein of groter gezelschap, wij maken
graag jullie dag tot de mooiste van je leven.
Met als kers op de taart een foto op het dak
met uitzicht over historisch Enkhuizen. Zie
jij jezelf en je lief al staan?
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CEREMONIE
CHAMPAGNE
RECEPTIE
BORREL
DINER
PINCHOS
FOTOSHOOT
DJ
FEEST
BAND
WIJNEN
COCKTAILS

Van een klassiek diner met tafelschikking, casual shared dining met
verschillende thema’s tot een cocktaildiner. Wij gaan graag met
jullie in gesprek om ook de geuren en smaken van jullie huwelijksdag helemaal op jullie wensen aan te passen! Ons culinaire team
kookt met de seizoenen mee en biedt moderne gerechten: een
tikje Frans, een snuf uit het oosten en met liefde bereid.
Na de ceremonie een toost met cava en een heerlijke punt bruidstaart. Dansen met al je geliefden, familie en vrienden tot in de late
uurtjes. Wij schenken de drankjes en zorgen voor jullie favoriete
hapjes! Nodigen jullie een band uit? Of een DJ? De Drom is ook een
theater en biedt hoogstaande technische faciliteiten op het gebied
van licht en geluid. Wist je dat je ook kan trouwen op het
Landje van Top: de ‘tuin’ aan de voet van de Drom? Jullie romantische huwelijksceremonie op dit prachtige plekje met uitzicht op
de Drom, het IJsselmeer, de havens en de karakteristieke huizen
van de Bocht. Als dat geen droom is…
Let op: om te trouwen op het Landje van Top heb je wel een
vergunning nodig van de gemeente Enkhuizen.
Uiteraard verzorgen wij ook dat voor jullie.
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BORRELEN
& FEESTEN
Bereik je binnenkort een mooie leeftijd,
wil je de liefde vieren of heb je een hele
andere reden voor een feestje? Feesten
in de Drom zijn berucht en staan
garant voor een heleboel gezelligheid.
Dansen met al je geliefden, familie en
vrienden tot in de late uurtjes.
Wij schenken de drankjes en serveren
heerlijke hapjes.
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Ook voor een gezellige receptie of
borrel met fijne (live) achtergrondmuziek kan je terecht in de Drom.
Geniet met jouw gezelschap van een
ontspannen middag of avond,
waarbij je alles met een gerust hart
aan ons kan overlaten. Wil je een
band of DJ op jouw feest? Omdat de
Drom ook een theater is, beschikken
we over professionele licht- en
geluidstechniek om voor jullie de
beste deuntjes en sfeer te creëren.
Laat ons weten hoe jouw ultieme
feest eruit ziet en ons enthousiaste
team staat voor jullie klaar om het
werkelijkheid te maken.
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De keuken van de Drom tovert
allerlei heerlijkheden op tafel.
We hebben een aantal fijne
keuzes al voor je gemaakt.

LUNCH
& DINER

Wat te denken van een à la carte diner aan een
prachtig gedekte tafel? Of een fijne Italiaanse lunch
aan lange tafels? Of shared dining voor een grote
groep?
Wil je een uitgebreider menu of heb je jouw eigen
culinaire idee? Wij maken graag een afspraak met je
om je wensen te bespreken. Met zijn jarenlange
ervaring denkt onze chef-kok Jack graag met je
mee.
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KLASSIEK DINER

.

SHARED DINING

.

COCKTAILDINER

HET
SYNGENTA
THEATER
De intieme setting van deze halfronde zaal met vaste en luxe
theaterstoelen heeft al veel bruidsparen doen beslissen om
hier elkaar het JA-woord te geven. De grote raampartijen
bieden prachtig uitzicht en een mooie lichtinval.

GESCHIKT VOOR
CAPACITEIT
FACILITEITEN

.
..
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Huwelijksceremonie
92 vaste zitplaatsen
Professionele licht- en
geluidsapparatuur, beamer, groot
projectiescherm en verduisterende
gordijnen

DE
ENZA ZADEN
ZAAL
Deze halfronde zaal op de eerste verdieping beschikt over
een grote bar en balkon. De zaal blinkt uit in flexibiliteit en
esthetiek. Zo biedt de vrije ruimte met 4 grote raampartijen
mogelijkheden voor verschillende opstellingen met wel of
geen stoelen, statafels of lage tafels.

GESCHIKT VOOR
CAPACITEIT
FACILITEITEN
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Huwelijksceremonie, receptie,
diner, feest en borrel
Feest & shared dining - 120 p.
Theateropstelling - 100 p.
Sit-down dinner - 60p.
Professionele feestverlichting en
geluidsapparatuur (plug&play),
beamer, groot projectiescherm,
podium, witte en verduisterende
gordijnen

DROMBAR
POWERED BY INCOTEC
Met een uniek meloengewelf en bijzondere nissen
waar vroeger de kanonnen stonden opgesteld is
Drombar een sfeervolle ronde zaal op de begane
grond met een prachtige bar.
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GESCHIKT VOOR
CAPACITEIT
FACILITEITEN

.
.
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Huwelijksceremonie, receptie,
diner, feest en borrel
Feest & shared dining 60 p.
Theateropstelling 50 p.
Sit-down dinner 30p.
Professionele feestverlichting en
geluidsapparatuur (plug&play) en
vaste garderobe

HUWELIJK & TOOST

Een klein overzichtje van de prijzen die we in de
Drom hanteren. Wist je dat de opbrengsten van
de commerciële activiteiten in de Drommedaris
ten goede komen van het culturele aanbod en
het onderhoud van de Drom?

PRIJZEN

Ceremonie				
Receptie/borrel/toost		

350,00
v.a. 9.50 pp

(voor 1 uur Hollands barassortiment en twee ronde hapjes)

DINER
Shared dining				v.a. 35.00 pp
Klassiek diner				v.a. 24.50 pp
Cocktail						v.a. 19.50 pp
FEEST
Feestarrangement			

Stel zelf je offerte samen

>>>

Op onze website www.drom.nl kun je zelf een vrijblijvende offerte samenstellen.
Je hebt dan meteen inzicht in alle mogelijkheden en kosten. Wij nemen daarna contact
met je op om alles door te spreken.
Onze eventmanager Emily kan de offerte ook voor je samenstellen als je dat fijner vindt?
Je kan haar bereiken via emily@drom.nl of 0228-312076.

(inclusief Hollands barassortiment en twee rondes hapjes)

3 uur							v.a. 22.50 pp
4 uur							v.a. 26.50 pp
Zaalhuur						180,00
De zaalhuur vervalt bij een prijsafspraak of eindfactuur boven de € 2.000,00

De genoemde prijzen zijn een richtlijn:
hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

