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WELKOM 
Midden in het Groene Hart, tussen Woerden 

en Utrecht, ligt het gezellige dorp Harmelen. 

Bij het verlaten van de afslag Harmelen op 

de A12 is het slechts nog een paar minuten 

rijden voordat je het pittoreske centrum 

bereikt. Rondom de Kloosterhoeve is er 

volop mogelijkheid om te parkeren, niet 

alleen op de openbare parkeerplaatsen, 

maar ook op eigen parkeerterrein, waar 

ruimte is voor ongeveer 30 auto’s.  

 

De Kloosterhoeve is een monumentale 

boerderij met een centrale ligging in het 

dorp. Rondom de Kloosterhoeve zijn mooie 

terrassen waar je heerlijk kan genieten. Niet 

alleen als dagelijkse bezoeker maar ook de 

gasten van onze af te huren ruimtes kunnen 

genieten op het terras aangrenzend van de 

gehuurde ruimte. 

 

Deze brochure geeft een goed beeld van de 

mogelijkheden voor het invullen van een 

onvergetelijke bijeenkomst! We maken 

graag een afspraak om uw partij te 

bespreken, te adviseren en aan de hand 

daarvan een prijsopgave op te stellen.  

 

Graag tot ziens!  

         Team de Kloosterhoeve 



CAFÉ | RESTAURANT 
 



 

De krant lezen, lunchen met het gezin, zakelijk afspreken met een klant of collega, werken op de laptop, een high tea met vriendinnen, dineren 

of een snelle hap, biertjes proeven met vrienden, genieten van de zon op het terras…. Het kan allemaal bij de Kloosterhoeve. 

 

Ons café-restaurant is een ontmoetingsplek waar je dagelijks terecht kan vanaf 8:00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 9:00 uur. Bij ons kan 

men zich thuis voelen en genieten van lokale en kwalitatieve producten tegen een betaalbare prijs.  



DE ZALEN 

De Kloosterhoeve heeft 5 sfeervolle ruimtes met allen hun eigen karakteristieke eigenschappen en voor verschillende doeleinden te 

gebruiken. Iedere partij is voor ons maatwerk en zullen we volgens de wensen van onze gasten invullen.  

 

Verjaardagen, jubileumfeesten, huwelijksfeesten, huwelijksvoltrekkingen, recepties, condoleances en ieder ander te bedenken bijeenkomst is 

mogelijk. 

 

Met veel plezier laten we onze zalen ook zien tijdens een vrijblijvende afspraak, waarin we al uw wensen kunnen bespreken. Door onze jaren 

lange ervaring kunnen we u natuurlijk altijd voorzien van een goed advies.  



Zaal Diner Feestavond Receptie Walking dinner 

Hooimijt 90  120 120 

Ridderzaal 70 150 120 120 

Tuinzaal 40 50 50 50 

Bovenkamer 26   40 

Opkamer 12    

CAPACITEIT 

Het is mogelijk om de Hooimijt, de Tuinzaal en de Ridderzaal te combineren, waardoor de totale capaciteit hoger kan worden. En we kunnen 

uiteraard ook meerdere ruimtes gebruiken per event.  



HOOIMIJT 

Waar vroeger het hooi werd opgeslagen, is 

vandaag de dag een prettige ruimte. 

De authentieke kenmerken zoals het puntdak 

van riet, de raampartijen en de stenen vloer 

zorgen in combinatie met de kroonluchter en 

robuuste balken voor een verrassende 

vergader- en diner ruimte. Dankzij de vorm 

van de ruimte is vrijwel elke opstelling 

mogelijk. 

RIDDERZAAL TUINZAAL 

Van de koeienstal zijn nog een aantal 

authentieke kenmerken bewaard gebleven. De 

ramen, balken en stenen nis met drinkbakken. 

  

De stenen nis wordt als podium gebruikt voor 

de spreker tijdens uw presentatie of voor de 

band en DJ. 

Een lichte ruimte met aan de lange zijde glas 

en via de openslaande deuren komt u op het 

ruime privéterras. 

Ook bij iets minder mooi weer kan je hier de 

deuren opzetten waardoor je toch het gevoel 

hebt dat je in de tuin zit. De Tuinzaal is ook in 

combinatie met de Hooimijt of de Ridderzaal 

te gebruiken. 



BOVENKAMER 

De prachtige authentieke balken geven het 

hoge plafond extra kracht.  

De vele ramen aan de buitenzijden en de 

glazen balustrade zorgen voor een mooie, 

lichte ruimte.  

De bovenkamer ligt boven het café - 

restaurant, waardoor een combinatie met een 

borrel in het café goed te maken is. 

OPKAMER BARS 

Vroeger kwamen hier de commandeurs 

samen. Eind jaren vijftig werd de 

commandeurskamer de Opkamer, die 

ingericht was als “gerstenatkamer”.  

 

Waar vandaag de dag blocnotes en pennen 

liggen, stonden toentertijd bierpullen en 

tabakspotten. Een sfeervolle ruimte met een 

originele stenen vloer, balken plafond en 

ramen met luiken. 

Er zijn twee bars in de Kloosterhoeve. 

 

 De bar in het café is dagelijks geopend, maar 

kan ook gereserveerd worden voor kleinere 

gezelschappen. 

   

De bar in het achtergedeelte ligt centraal 

tussen de Hooimijt, de Tuinzaal en de 

Ridderzaal. 



DRANKEN 

WERKELIJK VERBUIK 

Dranken worden op basis van het werkelijk verbruik berekend. 

Wij geven bij het opmaken van de offerte een schatting over 

het aantal dranken dat gedronken zal worden, we doen dit 

naar aanleiding van de informatie die wij ontvangen.   

U kunt zelf aangeven welke dranken er wel en niet 

geschonken mogen worden.  

 

 Koffie/Thee .................................................... va.2,50 

 Div. frisdranken ............................................. va.2,50 

 Jus d’orange  ..................................................... 2,90 

 Bier ................................................................ va.2,50  

 Jenevers  ........................................................... 2,50 

 Port/sherry/vermouth  ........................................ 3,50 

 Div. wijnen  .................................................... va.3,50 

 Buitenlands gedistilleerd ............................... va.4,50 

 Likeuren ........................................................ va.4,50 

ARRANGEMENTEN 

Wilt u toch liever zeker zijn van uw kosten dan is het ook 

mogelijk om een drankenarrangement af te spreken. Dit 

arrangement is gebaseerd op de duur van uw bijeenkomst. 

De dranken die buiten de afgesproken tijd geschonken 

worden zullen op basis van verbruik berekend worden. Het 

aantal opgegeven gasten zal berekend worden, ook indien er 

minder gasten geweest zijn.  

De volgende dranken zijn inbegrepen in het arrangement:  

 Koffie/Thee ...............................................................  

 Div. frisdranken / ijsthee ...........................................  

 Jus d’orange / appelsap  ...........................................  

 Heineken Bier  / Heineken 0.0 / Radler 0.0 ...............   

 Jenevers  / Vieux ......................................................  

 Port / sherry / vermouth  ...........................................  

 Huiswijnen Sauvignon Blanc / Merlot  .......................  

Prijzen per persoon: 

 2,5 uur ............................................................. 15,00  

 3,5 uur ............................................................. 20,00 

 4,5 uur ............................................................. 25,00 

 5 uur  ............................................................... 27,50 



DRANKEN 

FEESTELIJKE ONTVANGST OF TOOST  

Ontvang de gasten met een feestelijk welkomstdrankje of 

breng een toost uit als alle gasten aanwezig zijn. 

Wij kunnen altijd een non alcoholische variant presenteren 

voor de gasten die geen alcohol willen drinken. 

 Prosecco ...........................................................  4,50 

 Cuvee Spumante, Famiglia Bonato le Rive 

 Champagne ......................................................  9,50 

 Veuve Fourny 

 Alcoholvrije mousserende wijn .........................   4,50 

 Chavin Pierre Zero Chardonnay 

 Aperol Spritz  ..................................................... 5,50 

 Aperol, prosecco, soda en sinaasappel 

 Hugo  ................................................................. 5,50 

 Elderflower likeur, prosecco, munt en limoen 

 Apricot & Orange  .............................................. 4,50 

 Apricot brandy, jus d’Orange en grenadine 

 Gin & tonic  ........................................................ 6,50 

 Hendrick’s gin met tonic en komkommer 

 

 



HAPJES 

VOOR OP TAFEL   

 Noten en olijven (p.p.)  ........................................ 1,75 

 Luxe notenmix en groene en zwarte olijven  

 Noten en zoutjes (p.p.)  ...................................... 1,75 

 Luxe notenmix en gezouten koekje van de bakker  

 Borrelplankjes (p.p.)  ........................................... 3,75 

 Charcuterie van gedroogde worst en hammetjes, kaas  

 uit het Groene Hart, nootjes en olijven 

 

GEMENGDE HAPJES   

 Gemengd bittergarnituur (3 st. p.p.)  .................... 3,00 

 Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes, krokante kip,  

 boerenkaas en ossenworst  

 Crostini (per stuk)  ............................................... 1,75 

 Carpaccio met truffelmayonaise, gerookte zalm met  

 wasabimayonaise, hummus met geroosterde paprika 

 Fingerfood (per stuk)............................................ 1,75 

 Balletje gehak in eigen jus, champignon truffel,  

 gambakroketje met aioli, saucijzenbroodje  

 Flammkuchen (per punt) ...................................... 1,50 

 Met pompoen, vijg, rode ui, zure room, gerookte  

 amandelen en geitenkaas  

SNACK - LATE NIGHT SNACK   

 Kleine Kloosterburger (per stuk) .......................... 4,50 

 Hamburger met kaas, tomaat, ingelegde ui en sla  

 Saté van kippendij (per stuk) ............................... 4,00 

 Stokje saté van kippendij met ketjap en chili  

 Bolletje met kroket (per stuk) ............................... 3,50 

 Wit bolletje met rundvleeskroket van Ome Cees  

 Broodje beenham (per stuk) ................................ 3,50 

 Kaiserbroodje met beenham en honing-mosterdsaus  

 Puntzak met friet (per stuk) .................................. 3,50 

 Met huidgemaakte mayonaise  

 

Flammkuchen 



FEESTAVOND 

FEESTAVOND  

Een complete feestavond van bv. 20:30 uur tot 01:00 uur.  

 Drankjes naar keuze  ....................................... 21,00 

 Schatting van 7 drankjes x gemiddeld 3,00  

 Op tafel noten en olijven .................................... 1,75 

 Luxe notenmix en groene en zwarte olijven  

 Gemengd bittergarnituur (3 st. p.p.)  ..................... 3,00 

 Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes, krokante kip,  

 boerenkaas en ossenworst  

 Crostini (2 st. p.p)  ................................................ 3,50 

 Carpaccio met truffelmayonaise, gerookte zalm met  

 wasabimayonaise, hummus met geroosterde paprika 

 

Per persoon totaal .................................................. 29.25 

 

 Meerprijs prosecco ontvangst  ........................... 1,50 

 Meerprijs puntzakje friet  .................................... 3,50 

 Meerprijs drankenarrangement .......................... 6,50 

 

Wij adviseren graag over de invulling van uw feestavond. Dit 

kan van gewoon goed tot heel uitgebreid zijn. Hiernaast is een 

voorbeeld feestavond weergegeven samengesteld uit de 

hapjes die wij in ons assortiment hebben. Wenst u een andere 

invulling dan de mogelijkheden in deze brochure, dan denken 

we graag met u mee! 

 

LIEVER STARTEN ROND KOFFIETIJD? 

Natuurlijk is het ook mogelijk om te starten met een heerlijk 

kopje koffie bij binnenkomst. Hierbij bieden we uiteraard een 

aantal mogelijkheden voor bij de koffie: 

 Zoete plank  (p.p.)  .............................................. 3,50 

 Diverse stukje huisgemaakte taartjes met o. a. Femke’s 

 Appeltaart, cheesecake, bananenbrood en brownie  

 Petit fours  (p.p.)  ................................................. 3,00 

 Een klein gebakje  

 Gesorteerd gebak (p.p.)  ..................................... 3,75 

 Diverse soorten gesorteerd gebak van de bakker  

 Schotelgeld (p.p.)  ............................................... 1,50 

 Neem je eigen taart, cupcakes of gebakjes mee en wij  

 rekenen het aansnijden en uitserveren 



BORREL  

BORREL STANDAARD 

Borrelen van bv. 17:00 uur tot 19:00 uur.  

 Drankjes naar keuze  .........................................9,00 

 Schatting van 3 drankjes x gemiddeld 3,00  

 Op tafel noten en olijven ....................................1,75 

 Luxe notenmix en groene en zwarte olijven  

 Gemengd bittergarnituur (2 st. p.p.)  .....................2,00 

 Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes, krokante kip,  

 boerenkaas en ossenworst  

 Crostini (1 st. p.p)  ................................................1,75 

 Carpaccio met truffelmayonaise, gerookte zalm met  

 wasabimayonaise, hummus met geroosterde paprika 

 

Per persoon totaal .................................................. 14,50 

 

 Meerprijs prosecco ontvangst  ...........................1,50 

 Meerprijs puntzakje friet  ....................................3,50 

 Meerprijs stokje saté van kippendij  ...................3,50 

 Meerprijs kleine Kloosterburger ..........................4,50 

BORREL DELUXE  

Borrelen van bv. 17:00 uur tot 19:00 uur.  

 Drankjes naar keuze  ......................................... 9,00 

 Schatting van 3 drankjes x gemiddeld 3,00  

 Borrelplankjes (p.p.)  ........................................... 3,75 

 Charcuterie van gedroogde worst en hammetjes, kaas  

 uit het Groene Hart, nootjes en olijven 

 Gemengd bittergarnituur (2 st. p.p.)  ..................... 2,00 

 Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes, krokante kip,  

 boerenkaas en ossenworst  

 Flammkuchen (2 punten p.p) ................................. 3,00 

 Met pompoen, vijg, rode ui, zure room, gerookte  

 amandelen en geitenkaas  

 Hummus  ............................................................ 1,00 

 Met garnituur van het seizoen en crostini’s   

 

Per persoon totaal .................................................. 18,75 

 



RECEPTIE 

RECEPTIE 

Als onderdeel van een huwelijksfeest, jubileum of afscheid   

bv. van 15:00 - 17:00 uur of van 20:00 - 22:00 uur.  

 Ontvangst met koffie / thee  ............................... 2,50 

 Petit fours  .......................................................... 3,00 

 Kan ook een van de andere opties zijn 

 Drankjes naar keuze  ......................................... 6,00 

 Schatting van 2 drankjes x gemiddeld 3,00  

 Op tafel noten en olijven .................................... 1,75 

 Luxe notenmix en groene en zwarte olijven  

 Gemengd bittergarnituur (2 st. p.p.)  ..................... 2,00 

 Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes, krokante kip,  

 boerenkaas en ossenworst  

 

Per persoon totaal .................................................. 15.25 

 



DINER   

Er zijn meerdere opties mogelijk voor de invulling van uw di-

ner.  

 3-gangen keuzemenu   .................................... 35,00 

 Aan tafel uitgeserveerd  

 4-gangen keuzemenu  ..................................... 39,00 

 Aan tafel uitgeserveerd 

 Walking dinner “klassiek”  ................................ 39,00 

 8 gangen uitgeserveerd in een informele setting  

 Walking dinner “streetfood”   ............................ 35,00 

 Combinatie van shared dining en stevige happen in  

 een informele setting uitgeserveerd 

 Diverse warm en koud buffetten  ................ va. 39,00 

 Diverse 3 gangen buffetten  

 Barbecue  ................................................... va. 32,00 

 3 gangen BBQ buffet  

3-GANGEN MENU  

 Op tafel: 

 - Brood van Carl Siegert met truffelboter 

 

 Combinatie van voorgerechten: 

 - Carpaccio met truffelmayonaise 

 - Salade van geitenkaas, pompoen, venkel, spinazie, 

    linzen en kurkuma dressing 

 - Pita met huisgerookte zalm en wasabimayonaise 

 - Soepje van de dag 

  

 Keuze hoofdgerechten, geserveerd met  verse friet,  

seizoengroenten en groene salade: 

 - Kloostersteak met pepersaus 

 - Vis van de dag 

 - Ravioli van knolselderij en porcini, witte stoofpeer en 

    bospaddenstoelen 

 

 Dessert, gepresenteerd op tafel: 

 - Combinatie van huisgemaakte taartjes en een bolletje 

    ijs 

 

35,- 



MENU’S 

4-GANGEN MENU 

 Op tafel: 

 - Brood van Carl Siegert met truffelboter 

 

 Combinatie van voorgerechten: 

 - Charcuterie met gedroogde worst, gedroogde ham en 

    ossenworst 

 - Kazen uit streek: Blauwklaver, Blije geit, Boeren  

      brokkel en Hooibloem 

 - Hummus van het seizoen met garnituren en pita 

 

 Tussengerecht: 

 - Klassieke spoom 

 

 Keuze hoofdgerechten, geserveerd met  verse friet en 

seizoengroenten: 

 - Kloostersteak* met pepersaus 

 - Vis van de dag 

 - Ravioli van knolselderij en porcini, witte stoofpeer en 

    bospaddenstoelen 

 

 Dessert, gepresenteerd op tafel: 

 - Vanille panna cotta met rood fruit en frambozensorbet 

39,- 



WALKING DINER   

WALKING & SHARING DINNER “STREETFOOD” 

Gedurende de avond serveren we diverse sharing gerechten 

op tafel en serveren we tussendoor stevige happen.  

 Flammkuchen met pompoen, vijg, rode ui, zure room, 

gerookte amandelen en geitenkaas 

 Mini pita met huis gerookte zalm, wasabicreme, 

ingelegde uit en komkommer 

 Charcuterie, Zeeuws spek, gedroogde worstje, 

gedroogde ham 

 Glaasje met salade geitenkaas met pompoen, venkel, 

krokante kikkererwten, spinazie, linzen en 

kurkumadressing 

 Soepje van de dag 

 Hummus met geroosterde groenten, flatbread en sesam 

 Kloosterburger met kaas 

 Saté van kippendijen met ketjap en chili 

 Puntzak met verse friet   

 Cheesecake met frambozensorbet 

 

Minimaal 20 personen 

WALKING DINNER “KLASSIEK” 

Dit menu is samengesteld met gangbare gerechtjes, 

maar ook is het mogelijk de gerechtjes aan te passen naar 

seizoensgebonden gerechten. 

 Gerookte zalm met wasabi mayonaise 

 Caesarsalade met gegrilde kip 

 Carpaccio met truffelmayonaise 

 Courgettesoep met sesam en crème fraîche 

 Vis van de dag met risotto 

 Spiesje met ossenhaaspuntjes met gratin, haricots verts  

en pepersaus 

 4 kazen uit het Groene Hart met appelstroop 

 3 kleine huisgemaakte taartjes met een bolletje sorbetijs 

 

Minimaal 20 personen 

Wel genieten van de gerechtjes van de Kloosterhoeve, maar dan in een informele sfeer waarbij de gasten geheel of gedeeltelijk staan.   

39,- 35,- 



BARBECUE 

3-GANGEN BARBECUE 

Voorgerecht uitgeserveerd: 

 Oosterse salade met gegrild gambaspiesje 

Hoofdgerechten van het bbq buffet: 

 Oldenheimer steak 

 De echte Kloosterburger 

 Braadworst met venkelzaad 

 Saté van kippendijen 

 Vispakketje met fijne groenten 

 Black bean burger 

 Aardappelsalade met tuinkruiden 

 Tabuleh salade met geroosterde groenten 

 Mesclun salade met gegrilde groene asperges, 

cherrytomaat, geitenkaas en balsamico 

 Groene salade met avocado, ingelegde ui en gekookt ei 

 Pindasaus, BBQ-saus, mayonaise 

 Brood van Carl Siegert met roomboter en truffelboter 

Dessert uitgeserveerd: 

 Vanille pannacotta met rood fruit, frambozen ijs en 

crumble 

Minimaal 30 personen - alleen hoofdgerecht 32,- pp. 

Onze chefs bereiden de gerechten op de barbecue.  

39,- 



BUFFET   

BUFFET 1 

Koud buffet: 

 Gerookte zalm | gerookte gefileerde makreel 

 Ham en meloen 

 Carpaccio  met truffelmayonaise en Parmezaan 

 Roastbeef met oude kaas en basilicum 

 Pastasalade met geroosterde groenten  

 Bulgursalade met geitenkaas en rode biet  

 Salade Caprese  

 Brood van Carl Siegert met roomboter en truffelboter 

Warm buffet: 

 Oldenheimer steak met pepersaus  

 Kippendij filet met saliejus en courgette 

 Vis van de dag 

 Ravioli van het seizoen 

 Groenten van het seizoen 

 Aardappelgratin uit de oven | Frites 

Dessert uitgeserveerd: 

  3 kleine huisgemaakte taartjes met een bolletje sorbetijs 

Minimaal 30 personen 

BUFFET 2 

Koude voorgerechten: 

 Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan 

 Gerookte zalm | gerookte gefileerde makreel 

 Charcuterie met gedroogde ham, gedroogde worst en 

ossenworst 

 Ham en meloen 

 Burrata mozzarella met paprikasalsa 

 Kazen uit de streek, Blauwklaver, Blije Geit, Hooibloem 

en Oude Brokkel 

 Caesar salade met krokante kippendijen  

 Salade geitenkaas en pompoen 

 Brood van Carl Siegert met roomboter en truffelboter 

Hoofdgerechten keuze en uitgeserveerd met seizoengroenten 

en friet: 

 Tournedos met pepersaus 

 Vis van de dag 

 Ravioli van het seizoen 

Dessert uitgeserveerd: 

 3 kleine huisgemaakte taartjes met een bolletje sorbetijs 

Minimaal 20 personen 

39,- 45,- 



BUFFET 

BUFFET 3 

Voorgerechten buffet: 

 Carpaccio met truffelmayonaise  

 Gerookte zalm | gerookte gefileerde makreel 

 Charcuterie met gedroogde ham, gedroogde worst en 

ossenworst 

 Ham en meloen 

 Burrata mozzarella met paprikasalsa 

 Kazen uit de streek, Blauwklaver, Blije Geit, Hooibloem 

en Oude Brokkel 

 Caesar salade met krokante kippendijen  

 Salade geitenkaas en pompoen 

 Brood van Carl Siegert met roomboter en truffelboter 

Hoofdgerechten buffet: 

 Ossenhaas in zijn geheel gebraden en aan het buffet 

gesneden en geserveerd met pepersaus 

 Vis van de dag 

 Ravioli van het seizoen 

 Diverse groenten | aardappelgratin | friet 

Dessert uitgeserveerd: 

 3 kleine huisgemaakte taartjes met een bolletje sorbetijs 

Minimaal 30 personen 

45,- 



LUNCH & BRUNCH   

GROENE HART LUNCH 

Brood: 

 Diverse broodsoorten van Carl Siegert uit 

Harmelen 

Charcuterie: 

 Gedroogde ham, rosbief, salami, ossenworst en 

achterham 

Verse vangst: 

 Huis gerookte zalm, makreel en forel 

Kaas: 

 Blauwklaver, Hooibloem,  Blije Geit en Oude Brokkel 

Salades: 

 Classic Caesar  

 Geitenkaas met spinazie 

Zoet: 

 Huisgemaakte frambozenjam, bloemenhoning en 

appelstroop 

Minimaal 15 personen 

BRUNCH BUFFET  

Koude voorgerechten: 

 Carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaan 

 Gerookte zalm met wasabi mayonaise 

 Charcuterie met gedroogde ham, gedroogde worst en 

ossenworst  

 Black bean hummus met avocado, chipotle en pita 

 Kazen uit de streek, Blauwklaver, Blije Geit,  Hooibloem 

en Oude Brokkel 

 Caesar salade met krokante kippendijen  

 Salade geitenkaas en pompoen 

 Brood van Carl Siegert met roomboter en truffelboter 

Warme gerechten: 

 Roerei met bosui en Parmezaan 

 Gebakken champignons op toast 

 Brosteitje met ragout  

 Yakitori spiesjes van kippendijen 

 Dagsoep (kan vooraf uitgeserveerd worden) 

Optioneel dessert uitgeserveerd (+ 5,50): 

 3 kleine huisgemaakte taartjes met een bolletje sorbetijs 

Minimaal 30 personen 

22,5 29,5 



HIGH TEA 

TWAALFUURTJE 

Twaalfuurtje, per persoon bestaande uit: 

 Landbroodje met eiersalade 

 Rundvleeskroket met casinobrood  

 Kopje Tomatensoep  

 

LUNCHPROEVERIJ 

Lunch proeverij bestaande uit:  

 Drie verschillende luxe belegde land-

broodjes  

 ~ Carpaccio met truffelmayonaise 

 ~ Tonijnsalade 

 ~ Rode biet met geitenkaas  

 Rundvleeskroket met casinobrood   

 Kopje Tomatensoep 

  

HIGH TEA 

Sandwiches: 

 Carpaccio en truffelmayonaise | Tonijnsalade | 

Eiersalade 

Tussendoor uitgeserveerd: 

 Kopje dagsoep 

 Wisselende warme snack 

 Geitenkaassalade met spinazie 

Scones: 

 Traditioneel high tea broodje met lobbe geslagen room 

en huisgemaakte jam 

Zoet: 

 Diverse taartjes, waaronder brownie, cheescake en 

bananenbrood 

 Bonbons 

 Koekjes 

Thee: 

 De high tea is inclusief onbeperkt thee van Bertjeman en 

Barton.  

 Verse munt | Gember met sinaasappel | Honing 

Minimaal 15 personen 

9,5 

11,5 

22,5 



JA, IK WIL!  

ALLES OP 1 LOCATIE 

Als jullie en je gasten er zijn, nemen wij de organisatie over en kunnen wij zorgen voor 

een fantastisch feest zonder zorgen! Samen met jullie ceremoniemeester(s) regelen wij 

deze mooie dag en hoeven jullie zelf alleen maar te genieten.  Door onze jarenlange er-

varing adviseren we graag op basis van jullie wensen. 

 

 

TROUWLOCATIE 

De Kloosterhoeve is een officiële trouwlocatie van de gemeente Woerden. En inmiddels 

is er al menig huwelijk gesloten. Meer info en het vastleggen van de ceremonie loopt via 

de burgerlijk stand van de gemeente Woerden. Prijzen zijn  te vinden op de website van 

de gemeente:  www.woerden.nl  

 

 

 

 

 



WEDDING DEAL 

DAGINDELING 

15:00 Ontvangst daggasten met koffie / thee 

15:30  Huwelijksvoltrekking 

16:30 Feestelijke toast met Prosecco, bruidstaart, drankjes naar keuze en amuse 

18:00  3-gangen bruidsdiner inclusief water, wijn, drankjes naar keuze, koffie en thee 

20:30 Spetterend bruidsfeest! Prosecco, drankjes naar keuze (Hollands), 4 x hapjes 

00:30  Afsluiting met een late-night snack 

01:00  Einde feest 

 

De prijs is gebaseerd op een bruiloft van 30 daggasten en 90 feestgasten (beide inclusief 

bruidspaar). Extra's zijn mogelijk in overleg.  

 

 Extra daggast tot 20:30   € 60,-  

 Extra feestgast va. 20:30 uur € 35,-. 

 

De totaalprijs is inclusief bediening, locatiekosten, inrichting en BTW. Het totaalbedrag is ex-

clusief de gemeentelijke leges voor de huwelijksvoltrekking en kosten niet benoemd in het 

arrangement. 

DEAL IS INCLUSIEF  

 Prosecco ontvangst 

 Borrelhapjes 

 Hapjes feestavond 

 Late night snack 

 Diner 

 Menukaartjes diner 

 Binnenlands drank-

arrangement 

 Serveerkosten 

bruidstaart 

 Ceremonie opstel-

ling & begeleiding 

 Geluidsversterking 

ceremonie 

 Medewerkers 

5.250,- 



ZAALHUUR & MEER  

ZAALHUUR 

Onze zalen hebben ieder een eigen karakter en zijn voor 

verschillende doeleinden te gebruiken. Natuurlijk is het 

mogelijk om zalen te combineren om zo een programma 

naadloos aan te laten sluiten aan de wensen en de 

onderdelen. 

Zaalhuren worden berekend per dagdeel ex btw. Bij het 

gebruik van meerdere zalen en bij besteding van voldoende 

eten en drinken zullen we een korting aanbieden of komt de 

zaalhuur in zijn geheel te vervallen. Hiervoor maken we graag 

een offerte.  

 

 Opkamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,-   

 Bovenkamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230,- 

 Tuinzaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,- 

 Ridderzaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,- 

 Hooimijt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330,- 

 

Het versieren van de ruimtes is mogelijk mits zelf aangebracht 

en ook weer verwijderd wordt. Dit kan in overleg voorafgaand 

aan de feestelijkheden en soms zelfs al een dag van te voren.  

 

BALLONNEN SERVICE  

Maak je gelegenheid extra feestelijk en geen een unieke 

uitstraling aan de dag!  Er zijn diverse mogelijkheden. Wij 

adviseren heliumballonnen in trosjes van 7. Deze zijn samen 

te stellen in diverse kleuren. De trosjes worden direct bij de 

Kloosterhoeve afgeleverd en wij zorgen dat ze op de juiste 

plek komen te staan.  

https://www.ballonnenservice.nl/trosje-van-7-heliumballonnen   

 

MUZIEK 

Wij hebben drie lokale partners die we aanbevelen voor DJ 

Drive In Show . 

 DJ Keemink, tevens verhuur van een fotobooth. 

 06-19214518  www.keemink-entertainment.nl/  

 Finch Discoteam, veel extra’s bij te boeken  

 06-14890310 http://www.discoteam.nl/ 

 JazzOn, ook voor bands en artiesten  

 06-24582964 www.JazzOn.nl 

 

FOTOGRAFIE 

Ook nog wat napret tijdens het terugkijken van de foto’s! Wij 

adviseren Marianne Bras.  

https://www.mariannebrasfotografie.nl/ 



KOFFIE ? 

Wij maken graag een 

vrijblijvende offerte en laten u 

met plezier onze zalen zien! 

  

Mail of bel ons voor het maken 

van een afspraak. 

  

Team de Kloosterhoeve 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0348 444 040 

- 

info@kloosterhoeve.nl 
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