Informatie en geschiedenis
De naam 'De Konijnenberg' is al eeuwen oud. In de tijd dat de
Herenweg nog een zandpad was tussen Haarlem en Leiden
verzamelden zich tegen de avond veel konijnen op de (nu
uitkijkheuvel) aan de overkant in het bos. Men noemde het
gebied daarom De Konijnenberg. Toen er een herberg kwam
noemde men deze dan ook 'D'Konynebergh'. In 1975 is de
familie Uitendaal in het cafe dat er was een pannenkoekenrestaurant gestart, nog steeds met de naam 'De Konijnenberg'.
Sinds 1998 wordt het enthousiast gerund door Marco Uitendaal.
In het oorspronkelijke gedeelte is gekozen voor een oudHollands thema met klassieke elementen, met aan de muren
oude Hollandse meesters. De serre is nieuw, met moderne
fotodoeken van typisch Hollandse onderwerpen ingericht. De
serre heeft uitzicht op het terras rondom en heeft een gezellige
haard.
Pannenkoeken & meer
Wij bakken onze pannenkoeken op ambachtelijke wijze, dat wil
zeggen, de ingredienten worden meegebakken in de pan. Het
biologische meel wordt naar speciaal recept gemalen door
een Molenaar in de kop van Noord-Holland. Op verzoek
bakken wij glutenvrije-, melk- of ei-vrije pannenkoeken!
Wij hebben vast op de kaart een sate van de haas en
ossenhaaspuntjes in kruidenboter met vlaamse frites.
Salades, soepjes en versgemaakte desserts. Ook high tea is
mogelijk. Download het gehele menu op de pagina 'Menu'.
Kinderfeestje vieren?
Alles is mogelijk. Combineer het kindermenu of de kadopannenkoek met een speurtocht, of met een poppenkast-of
goochelvoorstelling! Maar ook na het afzwemmen, of bij een
verjaardag mag het feestkonijn zitten op de Konijnenberg
feeststoel en komt er vuurwerk op de pannenkoek. Onze
speurtochten of een bezoek aan de kinderboerderij 't
Molentje in het Groenendaalse Bos zijn ook leuk voor
naschoolse- of kinderopvang. Download alle
kinderinformatie op de pagina 'Kinderen'.
Iedereen is welkom!
Van bruiloft tot jubileum, van kraamfeest tot verjaardag, wij
kunnen iedere groep bedienen. Ook bedrijfsfeestjes (jubilea,

brainstorms, dagje uit) en toeristengroepen zijn bij ons aan het
goede adres. Arrangementen zijn mogelijk van 10 tot 100
personen. Wij kunnen dit verzorgen met huisgemaakte hapjes,
high tea, taarten en pattiserie of met onze pannenkoekenkar!.
Download alle informatie op de pagina 'Feesten en
Partijen'.
Bij alles in de buurt
De Konijnenberg ligt aan de rand van het Groenendaalse bos
met een kinderboederij. Beschikbaar zijn 3 mooie historische
wandelboekjes en een fietstocht. Verder kunt u een bezoek aan
ons goed combineren met de Keukenhof, Speeltuin
Linnaeushof, de stranden van Bloemendaal en Zandvoort aan
Zee. Download alle informatie op de pagina 'Bij alles in de
Buurt'

