Trouwen in Arti Legi
aan de markt in Gouda

Anno 1855

ST IJLVOL
KLASSI EK-MODERN
T RO UWEN
ARTI LEGI IS EEN BEELDBEPALEND EN KARAKTERISTIEK
RIJKSMONUMENT AAN DE MARKT TE GOUDA MET EEN
RIJKE HISTORIE VAN MEER DAN 600 JAAR.
Het gebouw is in 2012 heropend na een grondige restauratie en werd in februari
2014 aangewezen als permanente trouwlocatie binnen de gemeente Gouda.
Arti Legi biedt alle faciliteiten voor een trouwplechtigheid in een stijlvolle,
klassiek-moderne omgeving. Elk bruidspaar krijgt ruim de tijd voor de
ceremonie met aansluitend gelegenheid voor koffie en bruidstaart of een toast
op de toekomst.
Arti Legi biedt een ruime variëteit aan arrangementsmogelijkheden. Ook
de afgesloten patiotuin staat bij mooi weer exclusief ter beschikking van het
gezelschap. Er is ruimte voor zowel kleine als grote groepen.

P RIJSLIJST
T RO UWLO CAT I E
ART I LEGI 2014 				
Prijzen trouwlocatie (incl. BTW)
10.00 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 17.30

maa t/m don
€ 350,00
€ 450,00
€ 400,00

vrij en zat
€ 400,00
€ 500,00
€ 450,00

Kosten feestlocatie
15.00 - 24.00 (evt. incl. ceremonie)
18.00 - 24.00

€ 900,00
€ 600,00

€ 950,00
€ 600,00

Voor meer informatie of reserveringen:

www.artilegi.nl

info@artilegi.nl

0182 74 30 50

DAAROM ART I LEGI
DE VOORDELEN OP EEN RIJ

















Een stijlvolle en chique omgeving
Meerdere trouw opstellingen en zaalindelingen mogelijk
Exclusief gebruik van het gebouw gegarandeerd
Ruime tijd en geen haast (2,5 uur)
Na-zit/toast/lunch mogelijkheden
Aantrekkelijke vaste prijzen
Geen bijkomende kosten
Besloten zonnige patiotuin
Alles-in-een locatie (trouwen, receptie, diner, feest)
Mooie locatie voor fotorapportage
Aantrekkelijke arrangement mogelijkheden
Flexibele culinaire invulling naar wens
Catering op locatie door Restaurant Brunel
Mogelijkheid voor receptie/diner/feestavond
WiFi aanwezig

Invulling naar persoonlijke wensen en voorkeur altijd bespreekbaar!

P RO CED URE RESERVERI NG


Het bruidspaar informeert naar de mogelijkheden voor
‘Trouwen in Arti Legi’ via info@artilegi.nl
o.v.v. voorkeursdatum en tijd.



Het bruidspaar laat de huwelijksdatum en tijdstip door
Arti Legi vastleggen en ontvangt hiervan een bevestiging
van Arti Legi.



Op basis van de bevestiging door Arti Legi wordt de
huwelijksdatum door het bruidspaar bij de gemeente
vastgelegd en ontvangen zij daarvan een bevestiging.
Het bruidspaar kan daarbij de gewenste (buitengewoon)
ambtenaar van de burgerlijke stand vastleggen bij de
afdeling Services van de gemeente Gouda.

ARRANGEMENT SUGGEST I ES
(min. 25 personen)

















Koffie/thee/fris + bruidstaart
Prosecco + bruidstaart
Champagne + bruidstaart
Prosecco en trio van amusehapjes
Champagne en trio van amusehapjes
Lunchsuggestie 1: sandwichlunch
(soep, sandwich/broodjes, koffie/thee/jus)
Lunchsuggestie 2: lichte warme lunch
(koud voorgerecht, warm gerecht, dessert)
Lunchsuggestie 3: wijnarrangement (2 glazen)
Dinersuggestie 1: 3-gangen diner
Dinersuggestie 2: 3-gangen de-luxe
Dinersuggestie 3: 4-gangen
Dinersuggestie 4: 4-gangen de-luxe
Dinersuggestie 5: wijnarrangement 3-gangen
Dinersuggestie 6: wijnarrangement 4-gangen
Bittergarnituur naar keuze en in overleg:

prijs p/p
€ 7,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 12,50
€17,50
€ 17,50
€ 22,50
€ 7,50
€ 27,50
€ 35,00
35,00
€ 40,00
€ 10,00
€ 13,50
vanaf € 7,50

OVERIGE SUGGEST I ES







Receptie: op aanvraag in overleg
Feestavond: op aanvraag in overleg.
Diverse buffetten: op aanvraag in overleg
Muzikale ondersteuning ceremonie (90 minuten)
violiste Annemarie van Prooijen: €150,00
Muzikale ondersteuning ceremonie (90 minuten)
diverse solo’s of duo: € 150,00 - € 300,00
Bloemstuk naar persoonlijke voorkeur
middel/groot: € 60,00 - € 100,00

www.artilegi.nl

info@artilegi.nl

0182 74 30 50

