Winterspecials Koetshuis de Haar
Iets te vieren tijdens de wintermaanden? Wij verwelkomen u graag in een
sprookjesachtige entourage. Binnen branden de kaarsen, buiten flakkeren de
vuurtjes van de fakkels en vuurschalen. En tijdens de feestdagen brengen fraai
versierde kerstbomen de perfecte kerstsfeer. In deze brochure leest u alles over
onze arrangementen Winterse Borrel, Winter Walking Dinner en onze winterse
meergangendiners.

Keuze uit twee karakteristieke ontvangstruimtes
Koetshuis de Haar biedt u de keuze uit twee sfeervolle ontvangstruimtes: het Koetshuis en de
Grote Laverie, beide gelegen aan het Stalplein.
• Het Koetshuis: tot 120 gasten voor Winterse Borrel
Zaalhuur zondag t/m donderdag € 225 per dagdeel, vrijdag en zaterdag € 500 per dag.
• De Grote Laverie: tot 150 gasten voor diners, tot 175 gasten voor borrels
Zaalhuur zondag t/m donderdag € 225 per dagdeel, vrijdag en zaterdag € 500 per dag.
De Grote Laverie en het Koetshuis zijn door een corridor met elkaar verbonden. Bij grotere
gezelschappen tot ca. 300 personen kunt u deze ruimtes daarom ook gecombineerd reserveren
(€ 750 per dag).
Afhankelijk van uw wensen en de grootte van uw gezelschap adviseren wij u graag over de
meest geschikte ruimte.
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Winterse Borrel, Winter Walking Dinner & meergangendiners
Op deze en de volgende pagina's vindt u alle details over onze winterarrangementen.

Winterse Borrel, arrangementsduur 1 uur
Wij ontvangen uw gasten met een feestelijk glas glühwein. Daarnaast schenken wij koffie, thee,
frisdranken en Brand bier van de tap, huiswijnen en warme chocolademelk. We serveren de
volgende hapjes:
• Een mini-pasteitje met rilette van eend en appelcaramel
• Variatie van drie warme hapjes per gast: biologische bitterballen, krokante tempura garnalen
en kaastengels
• Nootjes en gemarineerde olijfjes
• Hollandse geitenkaas met rozemarijn, gegrild brood en gemarineerde vijg
• Buideltje van Serrano, paté en cranberry’s
• Voor de kinderen serveren wij de helft van het aantal bovengenoemde hapjes
Vanaf 20 personen. Arrangementsprijs: € 24,25 p.p. Kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 12,25 p.p.

Winterse Borrel, arrangementsduur 2 uur
Bij deze arrangementsduur wordt aanvullend ook tijdens de bijeenkomst glühwein geschonken
en serveren we een extra dim sum gerechtje.
Vanaf 20 personen. Arrangementsprijs: € 30,25 p.p. Kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 20,25 p.p.
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Winter Walking Dinner
In een sfeervolle, ontspannen setting serveren we verschillende hapjes en gerechtjes. Ontspannen
genieten van winterse smaken in een warme, sfeervolle setting. Bekijk het menu van het Winter Walking
Dinner in het Foodbook.
Vanaf 60 personen. Arrangementsprijs: € 62,50 p.p.
Winters Drankenarrangement
Het Winter Walking Dinner is helemaal compleet met het Winterse Drankenarrangement. Wij ontvangen
uw gasten met een feestelijk glas glühwein. Daarnaast schenken wij onbeperkt koffie, thee, frisdranken en
Brand bier van de tap, huiswijnen en warme chocolademelk. € 19 p.p.

Kindermenu (van 4 t/m 11 jaar)
Bij uw Winter Walking Dinner is een apart kindermenu mogelijk. Dit bestaat uit een glaasje tomatensoep,
een snackje met friet en een ijsje (keuze uit diverse soorten). De kosten bedragen € 12,75 per kind.
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Meergangendiners
Onze chef heeft voor het koudere seizoen winterse meergangendiners samengesteld. Voor alle
gerechten zijn smakelijke vegetarische alternatieven verkrijgbaar. Bekijk de menu’s in ons
Foodbook.

Vanaf 50 personen. Arrangementsprijzen:
3-gangen € 52,50 p.p.
4-gangen € 59,00 p.p.

Voor alle beschreven arrangementen geldt:
• Kosten per extra half uur bedragen € 3,00 p.p. exclusief borrelhapjes.
• Borrelhapjes en dranken buiten het arrangement of de besproken tijden worden op basis van
nacalculatie in rekening gebracht.
• Kinderen onder de vier jaar schuiven gratis aan.
• Al onze vleesproducten zijn biologisch en afkomstig van Biologische slagerij Gerrit Takke.
• Alle vis is vriendelijk gevangen en afkomstig van het Visgilde Utrecht.
• Arrangementsprijzen zijn exclusief zaalhuur.

Informatie en reserveren
Heeft u vragen? Wilt u een reservering doen? Heeft u specifieke wensen? Ons reserveringsteam
helpt u graag verder. U belt ons tijdens kantooruren op 030 - 262 7374, of stuur een e-mail naar
info@koetshuisdehaar.nl

Meer achtergrondinformatie en sfeerimpressies vindt u op onze website.
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