Familie arrangement
Gezellig met de familie pannenkoeken eten? Denk eens aan ons
familiearrangement. Geschikt voor groepen vanaf 10 personen tot maximaal 50
personen.
Het hele jaar mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 20.00 uur

Lunch arrangement €16,95 p.p.
Bij deze lunch krijgt u met uw groep twee drankjes (frisdrank of koffie). Hierbij
kunnen de gasten kiezen uit een van onderstaande pannenkoeken:
-

Spek-kaas
Appel
Kaas
Naturel
Kaas, tomaat & oregano
Spek-appel

De keuze bij desserts bestaat uit:
-

Potje tiramisu met mascarpone en lange vingers
Dame blanche met roomijs, chocoladesaus en slagroom
Appelgebak met roomijs en slagroom

Diner arrangement €17,95 p.p.
Bij het diner arrangement krijgt u met uw groep twee drankjes (frisdrank, bier,
wijn of koffie). Hierbij kan er gekozen worden uit één van bovenstaande
pannenkoeken en één van bovenstaande desserts.
Wij vragen voor doorgang van dit Familie arrangement een minimum aantal van 10
volwassenen.
Heeft u interesse in dit arrangement? Mail of bel ons dan uw wensen naar
info@dekonijnenberg.nl of 023-5848096
Tot ziens! Marco & Mandy Uitendaal

Middag Borrel & Bites
Heeft u zin uw verjaardag, trouwdag, bedrijfsborrel eens lekker buiten de deur te
vieren op een leuke locatie?
Denk dan aan ons Middag Borrel Arrangement!
Het hele jaar mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur
(duur 2 uur)

Middag borrel & bites arrangement €17,50 p.p.
(duur 2 uur, drankjes onbeperkt)
Mogelijk vanaf 20 volwassenen op maandag t/m vrijdag. Aanvang is mogelijk van
14.00 tot uiterlijk 17.00 uur voor de duur van totaal 2 uur. Wilt u langer borrelen?
Dan kunt u het arrangement op aanvraag verlengen.
We reserveren altijd in de serre van het pannenkoekenhuis. Hierbij kunnen we
eventueel statafels plaatsen.

In dit arrangement kunt u genieten van onbeperkte drankjes (bier van de tap,
fris en huiswijnen) en 3 diverse hapjes (zoals een bitterbal, geitenkaaskroketje,
borrelhapje van het seizoen met bijpassende dip) en broodjes met dip op tafel.

Wij vragen voor doorgang van dit Middag Borrel & Bites Arrangement een minimum
aantal van 20 volwassenen. Voor kinderen tot 12 jaar kunnen we een
kinderarrangement maken op aanvraag.

Heeft u interesse in dit arrangement? Mail of bel ons dan uw wensen naar
info@dekonijnenberg.nl of 023-5848096
Tot ziens! Marco & Mandy Uitendaal

Walking diner arrangement
Een idee om met uw familie op een mooi bosrijke locatie privé te dineren?
Ook bijzonder voor uw bedrijfsuitje? Eventueel in combinatie met een presentatie?
Kies dan voor ons Walking Diner Arrangement!
Hierbij heeft u (vanaf ca 35 gasten) onze serre exclusief voor uw groep.
Het hele jaar door mogelijk bij De Konijnenberg.

Walking diner arrangement
€27,50 p.p. in combinatie met drankarrangement van €15 p.p.
(vier kleinere gangen als dinerhapjes i.c.m. met max. 5 drankjes met keuze uit
bier van de tap, fris, huiswijn)
U heeft de keuze uit 3 lekkere diner hapjes en 1 dessert
Voorbeeld menu idee:
Papadum met zalm, rode uitjes en limoenmayonaise
Papadum met gamba’s, limoenmayonaise en korinader
Soepje van het seizoen
Carpaccio met balsamico, kappertjes en Parmezaan
Burgertje Konijnenberg met appel en truffelmayonaise
Saté van de haas met dikke Vlaamse frieten
Provençaalse kippendijspies met risotto
Kip met rozemarijn, citroen en Vlaamse frieten
Romige risotto met dagvers visje
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood en truffelroomsaus
Potje tiramisu met mascarpone en lange vingers
Potje cheesecake met karamelsaus
Appelgebak met kaneelijs en slagroom
Dame blanche met verse chocoladesaus
Optioneel kunt u nog kiezen voor koffie en theespecialiteiten als afsluiter van uw
diner. Dit is ons PRIVE Walking Diner Arrangement, mogelijk vanaf 35 personen,
van 17.00 tot 21.00 uur.
Het arrangement is inclusief opbouw en afbouw en exclusiviteit voor uw groep van
de serre.
Heeft u interesse in dit arrangement? Mail of bel ons uw wensen naar
info@dekonijnenberg.nl of bel naar 023-5848096. Tot ziens!

Diner arrangement
Een idee om met uw familie op een mooi bosrijke locatie privé te dineren?
Ook bijzonder voor uw bedrijfsuitje? Eventueel in combinatie met een presentatie?
Kies dan voor ons Diner Arrangement!
Hierbij heeft u (vanaf ca 40 gasten) onze serre exclusief voor uw groep.
Het hele jaar door mogelijk bij De Konijnenberg.

Diner arrangement
€27,50 p.p. in combinatie met drankarrangement van €15 p.p.
(drie gangen i.c.m. met max. 5 drankjes met keuze uit bier van de tap, fris,
huiswijn)
Voorbeeld menu idee:
Papadum met zalm, rode uitjes en limoenmayonaise
Papadum met gamba’s, limoenmayonaise en koriander
Carpaccio met balsamico, kappertjes en Parmezaan
Hertenpastrami met salade framboos.
Saté van de haas met dikke Vlaamse frieten
Runde bavette met gefrituurde polenta en knolselderij puree
Fazant en hert met zuurkool en zoet aardappelpuree
Provençaalse kippendijspies met risotto
Kip met rozemarijn, citroen en Vlaamse frieten
Romige risotto met dagvers visje of kippendij
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood en truffelroomsaus
Potje tiramisu met mascarpone en lange vingers
Potje cheesecake met karamelsaus
Appelgebak met kaneelijs en slagroom
Dame blanche met verse chocoladesaus
Optioneel kunt u nog kiezen voor koffie en theespecialiteiten als afsluiter van uw
diner. Dit is ons Diner Arrangement, mogelijk vanaf 40 personen, van 17.00 tot
21.00 uur.
Heeft u interesse in dit arrangement? Mail of bel ons uw wensen naar
info@dekonijnenberg.nl of bel naar 023-5848096. Tot ziens!

Feestavond arrangement
Heeft u zin uw verjaardag, bedrijfsborrel eens lekker buiten de deur te vieren op
een leuke locatie?
Het hele jaar door mogelijk vanaf 20.30 uur
De serre van De Konijnenberg exclusief voor uw groep.

Feestavond arrangement
€25 p.p. (drankjes onbeperkt)
Mogelijk vanaf ca. 35 personen
Start vanaf 20.30 uur tot uiterlijk 24.00 uur. (23.30 uur laatste ronde
vergunningswege)
Een muziek installatie en gezellige statafels zijn aanwezig.
In het arrangement zijn de dranken (bier van de tap, huiswijnen en frisdranken)
onbeperkt.
In combinatie met een:

Borrelhapjes arrangement
€5 P.P.
De volgende hapjes serveren wij
deze avond;
Nacho’s met salsasaus op tafels
2x ronde bitterbal met dip
1x ronde geitenkaaskroketjes met
dipEventuele

extra hapjes:

Zalm bonbon met Japanse wakame
(€1,75 p.s.)
Garnalenkroketje (€1,75 p.s.)
Yakatori stokjes (€1,25 p.s.)
Konijnenberg Party Hamburgertje
(€5 p.s.)
Olijven op tafel (€5 per portie)

Prijzen zijn inclusief op- en afbouw van het interieur en het gebruik van sta-tafels.
En exclusiviteit van de locatie voor uw groep gasten.
Heeft u interesse in dit arrangement? Mail of bel ons dan uw wensen naar
info@dekonijnenberg.nl of 023-5848096.
Tot ziens! Marco & Mandy Uitendaal

Pannenkoekenhuis De Konijnenberg
Herenweg 33, 21025 MB Heemstede
023-5848096, info@dekonijnenberg.nl, www.dekonijnenberg.nl
Iedere dag open, van 12:00 tot 20:00 (keuken), 21:00 (restaurant).

