
trouwen bij 1456
beleef de mooiste dag van je leven bij ons

we do!! 

Yes! Jullie gaan trouwen! Gefeliciteerd! 
Leuk dat jullie er aan denken om dit bij ons te doen  Bij
1456 hebben we alles in huis om jullie trouwdag
onvergetelijk te maken. Van ceremonie, receptie en diner
tot een onvergetelijk feest. Er komt natuurlijk veel op
jullie af tijdens het plannen van jullie bruiloft. Maar geen
stress, wij zijn er om jullie te helpen. 

Alles onder 1 dak
Sinds 2021 zijn wij officieel trouwlocatie. Je vindt
ons in Wijdewormer. Een klein dorp onder de rook
van Amsterdam. Vlakbij de A7, dus goed bereikbaar
voor jullie en jullie gasten. 
Met een grand café inclusief groot terras, een grote
feestzaal compleet met podium en zelfs een aparte
speelruimte voor kids is 1456 de ideale plek voor
jullie bruiloft. 



het ja-woord  

diner

Het moment waarop jullie ‘Ja’ zeggen zal jullie altijd bijblijven.
Of jullie nu gaan voor traditioneel of het juist helemaal anders
willen, ons is niks te gek. Onze ceremonieruimte is qua 
uitstraling een sfeervolle mix van landelijk en industrieel. Deze 
is voorzien van een bar en is helemaal naar wens in te richten. 
De ruimte biedt plek voor 80 zittende of 100 staande gasten.

proost!  

Wil je na het ja-woord proosten met je gasten,
dat kan natuurlijk met een lekker glas bubbels. 
De receptie kan plaatsvinden in dezelfde ruimte
als de ceremonie, maar je kan er ook voor kiezen 
om deze te houden in de feestzaal. Deze is namelijk
op verschillende groottes in te richten zodat die 
altijd plek biedt aan de hoeveelheid gasten die jullie 
ontvangen. 

Of je nu kiest voor een meergangenmenu, een shared
dinner of een buffet, 1456 heeft alle mogelijkheden om een 
diner samen te stellen naar jullie wensen.  
En natuurlijk is een lunch of goedgevulde borrel ook een
optie. Ook tijdens het feest zorgen we natuurlijk voor een
goede bitterbal of luxe hapjes. Weet je niet goed wat je wilt?
We maken graag een opzet voor je. 



party time!  

De feestruimte is er op gebouwd om een goed feestje
te geven. Voorzien van PA-speaker systeem en een
groot podium wanneer je wilt gaan voor een feest met
een live band of DJ. Maar ook in intiemere setting is van
alles mogelijk. Een volledig ingerichte bar en breed
glimlachend personeel staan ook hier tot je beschikking.  
De zaal is in te richten van 50 tot 350 personen.
Eventueel kan je het nog groter aanpakken door de zaal
met de naastgelegen ruimte te koppelen zodat je tot
wel 700 gasten kwijt kan.

alles op een rij 

o Centraal gelegen in Noord-Holland
o Gratis parkeren voor de deur
o Kids speelruimte binnen en buiten aanwezig. 
o Podium van 6 bij12 meter
o Mindervalidentoilet aanwezig
o Ruimtes beschikbaar van 35 tot 700 personen 
o Alles onder één dak
o Bemiddeling bij live entertainment

 



ruimtes 

diner

drankjes  

Zaalhuur ceremonie € 350 
Zaalhuur feestzaal   € 500

Om jullie huwelijk te vieren kun je met je gasten een toast uitbrengen
met een glas heerlijke cava  € 4,50 per glas

En wil je daar een stukje bruidstaart bij serveren dan kan dat
natuurlijk. Het bestellen van de taart laten we aan jullie zelf over. Voor
het aansnijden en uitserveren rekenen we € 1,50 per gast voor het
gebruik van servies en bestek.

Geen bruidstaart maar wel iets zoets? We kunnen jullie gasten ook
verwennen met een lekker zoet hapje zoals een petit fours of truffels.
We bespreken de mogelijkheden graag met je. 

Arrangement 1 (vanaf 35 personen)

onbeperkt koffie/thee/fris/pils/wijn/binnenlands gedestilleerd
3 uur:   € 18,95 p.p
4 uur:   € 22,95 p.p. 
5 uur:   € 25,95 p.p.
6 uur:   € 28,95 p.p.

Arrangement 2 (vanaf 35 personen)

onbeperkt koffie/thee/fris/pils/wijn 
binnen- & buitenlands gedestilleerd/ speciaal bier 
3 uur:   € 27,50 p.p
4 uur:   € 31,50 p.p. 
5 uur:   € 34,50 p.p.
6 uur:   € 37,50 p.p.

kostenoverzicht 



hapjes 

diner

aanvullend

Per stuk
Zoete gebakjes/koekjes op schaal € 1,30                                                                            
Gemengd bittergarnituur warm € 0,85                                                                                        
Hollandse borrelplank (kaas, worst) € 0,95                                                                               
Luxe bittergarnituur 
(kroketjes met: tomaat/mozzarella, chorizo, gamba etc.) € 1,30
Zakje patat met mayo € 2,20                                                                                                          
Stokje Saté met Saté Saus € 3,75                                                                      
Luxe koude hapjes 
(met o.a. zalmmouse, carpaccio, gevuld ei) v.a. € 1,60
Overige hapjes of catering in overleg

Wij kunnen de ceremonie en diner ruimte voor jullie
aankleden met diverse ornamenten, verse bloemen,
ballonnen, guirlandes. We bespreken graag jullie wensen.

Fotobooth 
Een fotobooth staat garant voor hilarische momenten en
levert je direct mooie herinneringen op. v.a. € 435,-

1456 biedt de mogelijkheid om kids te vermaken in een aan
de feestzaal grenzende ruimte. Huur van deze ruimte incl.
begeleider kost € 45,- per uur. 

kostenoverzicht 

do you??

Al overtuigd dat 1456 dé plek is om jullie grote dag te vieren?
Jullie zijn van harte welkom om in een persoonlijk gesprek
jullie wensen kenbaar te maken. 
Wij denken graag met jullie mee om jullie bruiloft tot een feest
te maken waar iedereen nog lang over na zal praten. 



contact 

Wijdewormerplein 3
1456 CB, Wijdewormer

0299-676573
info@1456.nl 


