Feestelijk ontvangst
Sfeervol en bijzondere locatie!
Het Hampshire Hotel – ‘S Gravenhof Zutphen biedt meer dan alleen
hotelkamers. Het hotel is tevens een zeer geschikte locatie om met een
groep iets te vieren.
Een gezellig ontvangst met familie of vrienden, een informele high tea,
een heerlijk diner bij kaarslicht of juist een uitgebreid buffet of
feestavond, het is allemaal mogelijk!
Hampshire Hotel – ‘S Gravenhof Zutphen biedt volop mogelijkheden en
ideeën voor elke gelegenheid. Je bent altijd van harte welkom om zelf
een kijkje te komen nemen!

De verschillende ruimtes
STIJLKAMERS

SERRERESTAURANT

LOUNGEBAR

BRASSERIE

KELDER

De Pauwenzaal,
ingericht met
meubilair uit de 18de
eeuw, heeft een
originele
wandschildering van
een pauwenlandschap
uit de 18de eeuw.

Het Serrerestaurant ,
heeft zicht over de
binnentuin.
Het restaurant
is bijzonder
omdat het voor een
groot deel uit glas
bestaat.
Vooral
’s avonds geeft
dit een aparte en
gezellige sfeer.

Loungebar
Onder het genot van een
hapje en drankje kunt u
lekker loungen onder de
sterrenhemel. De
loungebar is modern
ingericht met
comfortabele zitjes en
kijkt uit op de knusse
binnentuin. Ook erg
bijzonder
is de lichtstraat met
loopbruggen die het
historische gebouw
verbinden met de
moderne vleugel.

Brasserie 6,
is gevestigd
in de zijvleugel van het
hotel het is een gezellige
ontmoetingsplek voor
jong en oud met een
frisse en jonge
uitstraling. De keuken is
gevarieerd en biedt
spannende en eigentijdse
seizoensgerechten aan.
’s Zomers is er een groot,
zonnig terras; bij kouder
weer is het mogelijk om
’s avonds op een
gedeelte van het terras
(onder een verwarmde
parasol) te dineren.
meer info:
www.brasserie6.nl

Gewelvenkelder
Door de
gewelvenstructuur
ontstaat er een speciale
intieme sfeer. De
gewelvenkelder is
geschikt voor
vergaderen, recepties en
partijen.

Het Prentenkabinet,
is een stijlkamer met
verschillende prenten
gedateerd uit de 17de
eeuw.
De Pauwenzaal
en het Prentenkabinet
zijn stijlkamers die
volledig authentiek
zijn gehouden.

OVERIGE INFORMATIE
Ook hebben we de mogelijkheid tot het reserveren van een zaal bij Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo. Neem gerust contact op.

Prijzen zijn geldig van 01-01-2015 t/m 31-12-2015. Prijswijzigingen voorbehouden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Hampshire Hotel -‘s Gravenhof Zutphen | ‘s Gravenhof 6 | 7201 DN Zutphen | T 0575 - 59 68 68 | F 0575 - 59 68 69 | E reservations@hotelsgravenhof.nl | www.hotelsgravenhof.nl

Capaciteit & Muziek
Sfeervol muzikaal en gezellig!
Bij iedere gelegenheid is het fijn om genoeg keus te hebben. Wij bieden
u dan ook verschillende ruimtes aan die u kunt combineren met muziek
van klassiek tot modern.
Hieronder een overzicht van de maximale capaciteit van de
verschillende ruimten in Hampshire Hotel – ‘s Gravenhof Zutphen.
Het is natuurlijk altijd mogelijk, indien beschikbaar, om verschillende
ruimten te combineren. Ter informatie treft u op de volgende pagina’s
de diverse mogelijkheden voor ontvangsten.

Zo maar een paar mogelijkheden
CAPACITEIT VAN DE VERSCHILLENDE RUIMTEN
Pauwenzaal voor diner
Pauwenzaal voor receptie
Pauwenzaal als trouwzaal
Prentenkabinet voor diner
Prentenkabinet voor receptie
Pauwenzaal & Prentenkabinet voor receptie
Loungebar voor receptie
Combinatie stijlkamers en Loungebar
Serrerestaurant voor diner
Serrerestaurant & Loungebar voor diner
Serrerestaurant voor feestavond
Gewelvenkelder voor diner
Gewelvenkelder voor receptie

max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.

40 personen
60 personen
40 personen
30 personen
50 personen
100 personen
80 personen
200 personen
70 personen
90 personen
125 personen
30 personen
75 personen

Wanneer u kiest voor een receptie in de stijlkamers zullen wij statafels plaatsen. In de Loungebar is dan gelegenheid
om te zitten. Wanneer er tijdens een diner muzikale omlijsting of een buffet aanwezig is,
zal de capaciteit lager zijn. Voor de diverse zalen berekenen wij zaalhuur, deze is op aanvraag verkrijgbaar.

MUZIKALE OMLIJSTING

Bent u nog op zoek naar muziek tijdens uw partij bij Hampshire Hotel – ’s Gravenhof Zutphen? Ook hierin kunnen wij u
een aantal mogelijkheden bieden. Wij hebben verschillende adressen voor muzikale omlijsting zoals verschillende
muziekduo’s, -trio’s, Troubadour, DJ’s of bands. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn geldig van 01-01-2015 t/m 31-12-2015. Prijswijzigingen voorbehouden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Hampshire Hotel -‘s Gravenhof Zutphen | ‘s Gravenhof 6 | 7201 DN Zutphen | T 0575 - 59 68 68 | F 0575 - 59 68 69 | E reservations@hotelsgravenhof.nl | www.hotelsgravenhof.nl

