
1

FEESTEN EN RECEPTIES
Sfeervolle beleving van elk life event

TROUWEN

JUBILEUM

VERJAARDAG
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De naam Hoeve Kromwijk verwijst naar de kromming in de wetering 
langs de Voorweg. Tot 1998 is Hoeve Kromwijk een boerenbedrijf 
geweest. Nadat de laatste bewoners vertrokken waren, heeft de 
gemeente Zoetermeer besloten er een horecabestemming aan te geven.
Een brand in de nacht van 31 december 1998 verwoestte 
de boerderij. In juli 2001 gingen de eigenaren aan de slag om 
de hoeve weer in originele staat terug te brengen. Een mix van 
authentieke materialen, technieken en kleuren bracht de hoeve in 
de huidige sfeervolle staat. Een prachtige horecagelegenheid.



TROUWEN BIJ HOEVE KROMWIJK

JA, IK WIL… 
Trouwen bij Hoeve Kromwijk, betekent een onvergetelijk ja-woord in een sfeervolle 
ambiance. Nodig uw gasten uit in onze hoeve, die iedereen met haar schoonheid en
charme op zo’n bijzondere dag weet te raken. Vertel ons uw wensen en wij maken 
er een droomhuwelijk van!

Hoeve Kromwijk is de ideale locatie voor de huwelijksvoltrekking, prachtige foto’s en het aansnijden van uw bruidstaart.
Daarnaast verzorgen wij uw receptie en diner. Ter afsluiting kunt u een spetterend feest bij ons geven. Wij verzorgen
graag de hele bruiloft, maar kunnen ook delen uit handen nemen. Voor elk gezelschap beschikken wij over een 
sfeervolle ruimte. Voor eventuele kinderen verzorgen wij graag entertainment of een springkussen.

Prachtig gelegen
Hoeve Kromwijk is gelegen aan de rand van Zoetermeer en Den Haag tussen het prachtige Westerpark en Buytenpark.
Per auto zijn we uitstekend bereikbaar en we hebben volop gratis parkeerplaatsen. Op 15 minuten loopafstand bevindt
zich station Voorweg van de Randstadrail. Buslijn 30 van Veolia stopt voor de deur.

Huwelijksvoltrekking
Hoeve Kromwijk is aangewezen door de gemeente Zoetermeer als huis der gemeente. Uw trouwceremonie kan dus 
bij Hoeve Kromwijk plaatsvinden. Afhankelijk van het verwachte aantal personen hebben wij verschillende ruimtes 
beschikbaar:

Opkamer | tot 15 personen zittend | Ceremoniekosten € 250,00
Voorhuys | tot 40 personen zittend | Ceremoniekosten € 350,00 
Stal | tot 100 personen zittend | Ceremoniekosten € 450,00
Zolder | tot 80 personen zittend | Ceremoniekosten € 450,00
Terras | tot 80 personen zittend | Ceremoniekosten € 450,00

Het is altijd mogelijk een deel van de gasten te laten staan, als meer gasten verwacht worden. 
Wij verzorgen een mooi bloemstuk voor de trouwplechtigheid in de door u gewenste kleuren. 
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Wij maken het u en uw gasten naar de zin met overheer-
lijke gerechten. U kunt kiezen voor een 3-, 4- of 5-gangen
menu, eventueel op all-in basis.Heeft u andere wensen?
Onze chef-kok stelt graag een menu voor u samen. 

Hoeve Kromwijk menu - wisselt per seizoen 

3~gangen menu € 39,50 p.p. 
(voor, hoofdgerecht, dessert)

CHEF’S KEUZE
Laat u verrassen door onze chef-kok. Uiteraard houden
wij rekening met dieetwensen. Onderstaand menu bestaat
uit dagverse producten van het seizoen. 
3~gangen menu € 39,50 
4~gangen menu € 48,00
5~gangen menu € 56,00

MENU’S ALL-IN
Het Hoeve Kromwijkmenu en het menu van de 
Chef zijn mogelijk op basis van nacalculatie of all-in:

Kiest u voor all-in, dan bevat het all-in pakket:
l Glas Cava of alcoholvrije bubbels tijdens de 

ontvangst. 
l Amuse. 
l Brood met smeersels. 

l Onbeperkt huiswijnen of andere drankjes 
uit het Hollands assortiment. 

l Water tijdens het diner. 
l Kopje koffie of thee met een huisgemaakte lekkernij,

na de koffie en thee eindigt het arrangement. 

3-gangenmenu + € 25,50 p.p. 
voor het all-in pakket 
4-gangenmenu + € 30,00 p.p. 
voor het all-in pakket
5-gangenmenu + € 35,00 p.p. 
voor het all-in pakket

Dinerbuffet
Naast uitgeserveerde diners, kunt u ook kiezen voor 
een buffet, walking dinner, barbecue of diner dansant.
Wij geven hierover graag meer informatie.

Speciaal voor de kinderen 
Wij kunnen een kindermenu verzorgen bestaande uit: 
Tomatensoep of carpaccio € 5,00
Huisgemaakte kipkrokant, biefstukje of zalmfilet met 
verse groenten, friet, mayonaise en appelmoes € 12,50
Dessert (kinderijs) € 4,50

Samen eten is voeding voor de liefde. Het trouwmenu is dan ook belangrijk 
voor een mooie feestdag. Bij Hoeve Kromwijk weet u zich verzekerd van kwaliteit. 
Onze chef-kok en zijn team bereiden alle menu’s met liefde voor u!

UW TROUWMENU

MET LIEFDE GEMAAKT
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FEEST-ARRANGEMENT
(all-in, o.b.v. 4 uur)
Afhankelijk van het aantal personen reserveren 
wij een mooie ruimte voor u. Wij hebben all-in 
arrangementen inclusief drankjes en hapjes. 

Hoeve Kromwijk-arrangement € 33,50 p.p.

l Nootjes & zoutjes.
l Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment 

bestaande uit: bier, wijn (wit, rosé en rood), 
frisdranken, jus d’orange, jenever, vieux, port, 
sherry en Martini.

l 4 Gefrituurde luxe hapjes (zie keuzemogelijkheden).
l 2 Canapés (zie keuzemogelijkheden).

Optioneel: drankjes uit assortiment buitenlands 
gedestilleerd € 5,00 p.p.
Prijs arrangement o.b.v. het doorgegeven aantal 
gasten (uiterlijk een week van tevoren).

RECEPTIE-ARRANGEMENTEN
Tijdens de trouwreceptie kunt u gezellig borrelen en een
praatje maken met uw gasten. Afhankelijk van het aantal
personen reserveren wij een mooie ruimte voor u. Wij
hebben all-in arrangementen inclusief drankjes en hapjes.

Receptie arrangement € 13,50
(all-in, o.b.v. 1 uur)

l Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment.
l Zoute koekjes en nootjes.
l 3 Gefrituurde luxe hapjes (zie keuzemogelijkheden).

Receptie arrangement € 22,50
(all-in, o.b.v. 2 uur)

l Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment.
l Zoute koekjes en nootjes.
l 3 Gefrituurde luxe hapjes (zie keuzemogelijkheden)
l 2 Canapés (zie keuzemogelijkheden).

Als u de receptie wilt verlengen, geldt een meerprijs van
€ 5,00 p.p. per halfuur.
Als u de avond wilt starten met een glaasje cava, 
geldt een meerprijs van € 2,50 p.p.

Keuzemogelijkheden hapjes en canapés
U kunt bij een arrangement het aantal hapjes kiezen dat
hierboven is aangegeven. Wilt u meer hapjes, dan 
gelden de prijzen die erachter zijn vermeld.

Warme luxe hapjes 
Holtkamp bitterbal € 1,50 p.st.
Japanse krokante kip € 1,25 p.st.
Vlammetjes € 1,00 p.st.
Gamba’s in broodkruim € 1,00 p.st.
Old Amsterdam bitterbal v € 1,25 p.st.
Vietnamese groenten loempia v € 1,15 p.st.

Canapés 
Canapé met tartaar van rund € 1,75 p.st.
met truffelmayonaise
Canapé met zalmsalade en € 1,75 p.st.
kruidenmayonaise
Canapé met eiersalade en € 1,75 p.st.
bieslookmayonaise v
Canapé met hummus € 1,75 p.st.
zongedroogde tomaat v
v = vegetarisch

Feest voor de kinderen
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar kunnen wij een 
kinderarrangement verzorgen met kindercocktail, chips,
snoep en diverse limonadetaps voor €12,50 p.p.

Alle arrangementsprijzen zijn inclusief zaalhuur en btw.

FEESTAVOND EN RECEPTIE

DE VOETJES VAN DE VLOER
Het feest kan beginnen! Wij hebben diverse ruimten die uitermate geschikt zijn 
voor uw feestavond of receptie. Deze ruimten beschikken over een eigen garderobe, 
bar en toiletten en zijn sfeervol en modern ingericht.



Wij heten u van harte welkom in onze hoeve!

Hoeve Kromwijk
Voorweg 133

2716 NH  ZOETERMEER
T 079 321 74 98

E info@hoevekromwijk.nl
I www.hoevekromwijk.nl

Geopend van maandag – zondag vanaf 10.00 uur.

KOM VRIJBLIJVEND LANGS

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.


