Recepties, bedrijfsborrels en feesten
De meeste feestavonden, recepties en borrel voor gezelschappen vanaf 60 personen vinden plaats op onze
zolder of in de stal. De zolder beschikt over een eigen garderobe, bar en toiletten en is sfeervol en modern
ingericht.

Zolder in feestopstelling
De zolder is te reserveren tot en met 140 personen. Voor de zolder hanteren wij op vrijdag en zaterdag
voor een feestavond met muziek een minimale omzetgarantie van in totaal € 2.500,00. Dinsdag tot en
met donderdag hanteren wij een minimale omzetgarantie van € 2.000,00. Deze minimale besteding geldt
niet voor borrels en recepties.
De stal is ook te gebruiken voor een feestavond of receptie. De stal is ongeveer geschikt voor 200
personen en in combinatie met de serre is deze geschikt voor ongeveer 250 personen. Op vrijdag en
zaterdag geldt voor een feestavond met muziek in de stal een minimale besteding van in totaal
€ 4.500,00. Voor dinsdag tot en met donderdag geldt voor een feestavond met muziek in de stal een
minimale besteding van in totaal € 3.000,00. Deze minimale besteding geldt niet voor borrels en
recepties.

Stal in feestopstelling

De serre is geschikt voor een receptie of borrel tot 60 personen.

Serre in receptie-opstelling
Tot slot hebben wij nog ons voorhuys en de opkamer. Deze ruimtes zijn geschikt voor een receptie of
borrel tot 70 personen.

Voorhuys in trouwopstelling

Opkamer in dineropstelling

All-in arrangementen receptie op basis van 1,5 uur
Receptie arrangement 1 € 12,95
- Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
- Zoute koekjes en nootjes
- Gefrituurde snacks ( 3 p.p.) o.a. bitterballen, groentenloempia`s, mini kaassoufflé, pittige
gehaktballetjes, nasi- en bamischijfjes, kipnuggets en baconsnacks
Receptie arrangement 2 € 15,95
- Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
- Zoute koekjes en nootjes
- Canapé met salade gerookte zalm
- Canapé met Serranoham en olijventapenade
- Canapé met geitenkaascrème
- Gefrituurde snacks ( 2 p.p.) o.a. bitterballen, groentenloempia`s, mini kaassoufflé, pittige
gehaktballetjes, nasi- en bamischijfjes, kipnuggets en baconsnacks
Receptie arrangement 3 € 17,95
- Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment
- Zoute koekjes en nootjes
- Canapé met salade gerookte zalm
- Canapé met Serranoham en olijventapenade
- Canapé met rundertartaar en truffelcrème
- Gamba’s in fylodeeg
- Bladerdeeghapjes met vulling van kip, paddenstoelen en kaas
- Gefrituurde snacks ( 2 p.p.) o.a. bitterballen, groenten loempia’s, mini kaassoufflé, pittige
gehaktballetjes, nasi- en bamischijfjes, kipnuggets en baconsnacks

Opties
- Het is mogelijk om de receptie te starten met koffie en thee (geen meerprijs)
- Ontvangst met prosecco (meerprijs € 2,75)
- Verlenging van de receptie is mogelijk (meerprijs per half uur € 2,50)

Receptie op basis van nacalculatie
Naast het all-in arrangement is het bij ons ook mogelijk om een receptie te organiseren waarbij de
drankjes op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

All-in arrangementen feestavond op basis van 4 uur:
Wij hebben diverse all-in arrangementen samengesteld inclusief drankjes en hapjes. Deze arrangement
zijn ook uit te breiden met extra’s.
Standaard Hoeve Kromwijk arrangement € 29,50 per persoon
- Ontvangst met een glas Prosecco of alcoholvrije cocktail
- Nootjes, zoutjes en olijven
Wij serveren de volgende hapjes:
- Canapé met tartaar van rund en truffelcrème;
- Canapé met Serranoham en olijventapenade;
- Canapé met eiersalade en bieslook;
- Gefrituurde hapjes (o.a. bitterbal, mini kaas soufflé, groenten loempia’s, pittige gehaktballetjes, nasi- en
bamischijfjes, kipnuggets, bacon snacks e.d. ( 5 p.p.)
- Rond 23.00 uur zullen wij een puntzakje met frieten en mayonaise serveren.
- Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment bestaande uit: bier, wijn (wit, rosé en rood),
frisdranken, jus d’orange, jenever, vieux, port, sherry en Martini.
Uitgebreid Hoeve Kromwijk arrangement € 34,50 per persoon
- Ontvangst met een glas Prosecco of alcoholvrije cocktail
- Nootjes, zoutjes en olijven
Wij serveren de volgende hapjes:
- Canapé met tartaar van rund en truffelcrème;
- Canapé met salade gerookte zalm;
- Canapé met geitenkaas crème;
- Canapé met eiersalade en bieslook
- Gefrituurde hapjes (o.a. bitterbal, mini kaassoufflé, groenten loempia’s, pittige gehaktballetjes, nasi- en
bamischijfjes, kipnuggets, bacon snacks e.d. ( onbeperkt )
- Rond 23.00 uur zullen wij een puntzakje met frieten en mayonaise serveren.
-Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment bestaande uit: bier, wijn (wit, rosé en rood), frisdranken,
jus d’orange, jenever, vieux, port, sherry en Martini.
Luxe Hoeve Kromwijk arrangement € 37,50 per persoon
- Ontvangst met een glas Champagne of alcoholvrije cocktail
- Luxe notenmix, zoutjes en olijven
Wij serveren de volgende hapjes:
- Canapé met tartaar van rund en truffelcrème;
- Canapé met salade gerookte zalm;
- Canapé met geitenkaas crème;
- Canapé met eiersalade en bieslook
- Gefrituurde kaasstengels;
- Van Dobbe bitterballen;

- Groenten loempia’s met chili saus
- Gamba met kruidenmayonaise;
- Rond 23.00 uur zullen wij een puntzakje met frieten en mayonaise serveren.
-Onbeperkt drankjes uit het Hollands en buitenlands assortiment.
De prijs van een all-in arrangement wordt berekend op basis van het laatst aantal doorgeven gasten
uiterlijk een week voor aanvang van het feest of de receptie.

De all-in arrangementen zijn uit te breiden met:
- Buitenlands gedistilleerde drankjes
- Aanvullende hapjes:
 Rauwkosthapjes met truffelcrème
 Dadel met Mon chou
 Van Dobbe Bitterballen (2 p.p.)
 Gamba’s in fylodeeg met sojasaus (2 p.p.)
 Mini groentenloempia (2 p.p.)
 Gefrituurde kaasstengels ( 2 p.p.)
 Diverse bladerdeeghapjes (2 p.p.)
 Soepje van het seizoen
 Canapé met geitenkaas crème en walnoot
 Canapé met rundercarpaccio
 Canapé met gerookte zalm crème fraiche en haringkaviaar
 Canapé met gerookte eendenborst en vijgencompote
 Crostini met eendenlever en uiencompote

€ 4,00 p.p.

- Rond 23.00 uur broodje mini hamburger
- Rond 23.00 mini clubsandwich
- Rond 23.00 uur Satébuffet
(2 stokjes saté p.p., kroepoek, atjar en stokbrood)

€ 3,50
€ 3,50
€ 8,50

€ 1,25 p.p.
€ 1,25 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,25 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 2,50 p.p.

Voor kinderen tot en met 4 jaar verzorgen wij een apart arrangement of serveren wij drankjes op basis
van nacalculatie , 5 t/m 12 jaar: 50% korting of aangepast arrangement met kindercocktail, chips, snoep
en frisdrank voor € 12,50 p.p.

Tot slot
Hebben wij uw interesse gewekt? Het is uiteraard mogelijk om vrijblijvend langs te komen. Wij leiden u
graag persoonlijk rond om te ruimtes en mogelijkheden te laten zien en een offerte op maat te verzorgen.
Meer foto’s en impressies zijn te vinden op onze website en onze facebookpagina.

Met vriendelijke groet,
Namens het hele team van Hoeve Kromwijk,

Jeffrey en Marijke van Dijk

Hoeve Kromwijk
Voorweg 133
2716 NH ZOETERMEER
079-3217498
info@hoevekromwijk.nl
www.hoevekromwijk.nl

