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Geopend van maandag – zondag vanaf 10.00 uur.

HOEVE KROMWIJK: 
OOK VOOR UW 

PARTICULIERE EVENT

Hoeve Kromwijk is tevens een 

uitstekende locatie voor bruiloften, 

condoleances, high wines, 

huwelijksjubilea of andere feesten. 

Wij verrassen onze gasten keer op keer met onze goede

prijs- en kwaliteitverhouding in een sfeervolle ambiance. 

De ligging van onze hoeve is prachtig en ideaal 

voor de mooiste (trouw)foto’s. Wij omlijsten ieder 

bijzonder moment met heerlijk eten en drinken, 

in een landelijk decor met een modern tintje! 

Kom gerust langs voor een persoonlijk gesprek, 

bel of mail ons. We denken graag met u mee!

SFEERVOLLE 
NETWERKBORREL
Na afloop van uw vergadering, 
training of workshop nog even 
naborrelen? Het is dé mogelijkheid
om te netwerken in een sfeervolle
ambiance. 

Om het borrelende publiek te verwennen, 
hebben wij een uitgebreide wijnkaart en een 
mooi assortiment speciaalbieren en alcoholvrije 
bieren. Hieronder vindt u enkele voorbeelden
van een all-in arrangement. Uiteraard zijn 
aanvullingen mogelijk. Uw wens is voor 
Hoeve Kromwijk het uitgangspunt.

Arrangement all-in 1 uur 

l Onbeperkt drankjes uit het Hollands 
assortiment.

l Zoute koekjes en nootjes.
l 3 Gefrituurde luxe hapjes.

Arrangement all-in 2 uur 

l Onbeperkt drankjes uit het Hollands 
assortiment.

l Zoute koekjes en nootjes.
l 3 Gefrituurde luxe hapjes.
l 2 Canapés.

Prijs arrangement o.b.v. het doorgegeven 
aantal gasten (uiterlijk 48 uur van tevoren).
Optioneel: drankjes uit assortiment 
buitenlands gedestilleerd.
Als u de netwerkborrel wilt verlengen, is dat 
uiteraard tegen een meerprijs mogelijk.

Diner

Om uw business event stijlvol af te sluiten, 
kunt u uiteraard heerlijk bij ons dineren.

Wij hebben verschillende mogelijkheden. In ons 
à la carte restaurant is betaalbare klasse de basis.
Voor grotere gezelschappen spreken wij graag een
menu af om onze hoge kwaliteit te kunnen waar-
borgen. Wij hebben een Frans-mediterrane keuken
en werken met verse en zoveel mogelijk regionale
producten. 

SFEERVOL 
VERGADEREN
IN HET GROEN



VERGADERARRANGEMENTEN

Voor vergaderingen vanaf zes personen 
(tot grote gezelschappen) heeft Hoeve 
Kromwijk aantrekkelijke arrangementen. 

Arrangement op basis van 4 of 8 uur 

l Koffie en thee
l Frisdrankenbuffet in de ruimte
l Mineraalwater
l Roomboterkoekjes
l Gebruik van flipover met papier en stiften

Arrangementen zijn aan te passen aan uw 

wensen en uit te breiden:

l Huur beamer en projectiescherm 
l Huur audioset (bluetooth)  

LUNCH
Broodjesarrangement 

Vanaf 10 personen.
l Twee luxe belegde broodjes.
l Eén broodje kroket.
l Onbeperkt jus d’orange en water.

Broodjesarrangement ‘de luxe’ 

Vanaf 10 personen.
l Twee luxe belegde broodjes.
l Eén broodje kroket.
l Kopje soep.
l Handfruit.
l Onbeperkt jus d’orange en water.
Bij minder dan 10 personen heeft u de keuze 
van de a la carte lunchkaart.

Zoete snacks:

l Petitfour
l Muffin
l Appeltaart 
l Chocoladetaart

Hartige snacks:

l Gemengde luxe frituurhapjes (12 stuks)  
l Nootjes en zoutjes (per schaal)

HOEVE KROMWIJK: 
DÉ GARANTIE VOOR 
GEZONDE INSPIRATIE

Hoeve Kromwijk biedt een unieke 
vergaderlocatie, temidden van groen 
en toch dichtbij vele uitvalswegen. 

De frisse lucht, de polders en het prachtige uitzicht staan garant 
voor een inspirerende vergadering of training. Bij mooi weer 
kunt u gebruikmaken van het terras of tijdens de break een 
wandeling maken in de omgeving. We beschikken over 
80 gratis parkeerplaatsen. U en uw bedrijf staan als gasten 
centraal bij Hoeve Kromwijk. Onze sfeervolle locatie biedt 
u de beste koffie, betaalbare vergaderarrangementen en 
producten die dagvers en écht lekker zijn.

Informeel, ontspannen en gastvrij. 
We verwelkomen u graag in Zoetermeer!

KIES DE OPSTELLING 
DIE U WENST

Theater Carré U-vorm

Cabaret Blok Klas

Wij hebben ruimtes voor kleine en grotere
groepen. Of een plenaire zaal en subruim-
tes. Net wat u wenst en afhankelijk van
de grootte van uw gezelschap. 

Een breed palet aan formules en opstellingen laten 
u toe uw vergadering aantrekkelijk vorm te geven. 
Hierbij bieden onze faciliteiten zoals beamer, flipover 
en geluidsinstallatie een welkome ondersteuning. 
Uiteraard zijn de zalen ook te gebruiken voor een 
business event met bijvoorbeeld sta- en buffettafels.


