
 
 

PANNENKOEK LUNCH OF DINER  
VOORDEEL MENU   

mogelijk vanaf minimaal 15 personen  
2 drankjes pp | keuze uit 5 pannenkoeken | een homemade dessert | vanaf €18.50 pp  

HIGH TEA | BABYSHOWER  
Heerlijke High Tea rondes met zoete en hartige huisgemaakte hapjes geserveerd in vintage servies. Met 

onbeperkt potten biologische thee van Simon Levelt | duur 2 uur tot uiterlijk 16:30 uur| vanaf 2 
personen vanaf €21,95 p.p. 

 
CONDOLEANCE - HEEMSTEDE 

Ook in verdrietige tijden zijn wij er graag voor u. We verzorgen graag samen met u, een mooi 
afscheid voor uw dierbare | arrangementen vanaf € p.p. 

 
VERGADERING OF BRAINSTORM 

We hanteren vaste prijzen per uur, of per dagdeel. Te combineren met een ontbijt, lunch en drankjes 
arrangement of een drankjes/hapjes arrangement. Beamer en scherm beschikbaar. 

Tip: ga voor de ‘frisse neus’ voor een wandeling in het tegenovergelegen bos 
 

BBQ & BORREL  
3 of 4 gangen BBQ menu by chefkok Mark Visser 

mogelijk vanaf 25 personen (zomers op terras) | vanaf €29,95 p.p. In combinatie met een onbeperkt 
drankjes arrangement €7,50 p.p.p.u.  

 
TROUW BORREL | TROUW FEEST | TROUW LOCATIE 

Ga je trouwen? Ben je 5, 25, of 55 jaar getrouwd samen?  
Wij verzorgen de mooiste dag van jullie leven met veel persoonlijke aandacht & styling. 

 
BEDRIJFS OF TEAM UITJE 

Op zoek naar een leuke locatie voor uw bedrijfsuitje? een 'eigen' lunch of diner menu is mogelijk vanaf 
ca. 20 personen (met gepersonaliseerd menu op tafel).  

Tip: Thema diners zoals bv een Hollandse SNERT MIDDAG zijn ook een leuke optie. 
Tip: combineer het met een wandelroute of speurtocht in het bos aan de overkant. 

Tip: combineer ons met een mooie fietstocht van Station Heemstede-Aerdenhout naar Zandvoort en de 
bollenstreek. 

 
MIDDAG BORREL & BITES 

duur maximaal 2 uur. mogelijk tussen de tijden 14:30 tot 16:30 uur vanaf ca. 20 volwassenen, 
Drankjes onbeperkt, (bier, fris, huiswijnen) & 2 borrel bites & nacho's op tafel 

€17.95 p.p. Er is ook een kinderarrangement van €7,95 beschikbaar op aanvraag. 
 
 



 
 

 


