Informatiebrochure

Welkom

Geachte gast,
Bij het organiseren van een feest of partij komt veel kijken, vandaar dat wij het u zo makkelijk
mogelijk willen maken wanneer u ervoor kiest om dit bij ‘t Jagershuis te laten plaatsvinden.
‘t Jagershuis is een flexibele partner bij het organiseren van iedere gelegenheid, of het nu gaat om een
groot familiefeest, een bedrijfsuitje of een kleinschalige vergadering.
‘t Jagershuis leent zicht uitstekend voor zowel kleine als grote groepen van 10 tot 100 man (binnen).
Met de aangrenzende terrassen (die wij desgewenst volledig kunnen overkappen), hebben wij
meermaals de organisatie voor grotere evenementen en verschillende evenementen tegelijk met totaal
300 personen tot een groot succes gemaakt.
Gelegen in de Vuursche is ‘t Jagershuis uitstekend te combineren met grote buitenactiviteiten. Door
de vele (gratis) parkeermogelijkheden direct naast ‘t Jagershuis kunt u snel en dichtbij parkeren.
Natuurlijk is een perfecte ligging niet voldoende, daarom maken wij u erop attent dat onze ervaren
partymanagers alles tot in de puntjes regelen, zodat u kunt genieten van UW dag…
Heeft u speciale wensen? Wilt u een feest op maat?
Het team van ‘t Jagershuis vindt het een uitdaging om samen met u tot een bijzonder resultaat te
komen. Neemt u voor een uitgebreide toelichting en/of rondleiding vrijblijvend contact met ons op!
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen voor een persoonlijke ontmoeting.
Luke Verkerk
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Algemene informatie
Familierestaurant ‘t Jagershuis
Dorpstraat 11
3749 AC Lage Vuursche
Telefoonnummer
E-mail
Website
Kamer van Koophandel
ING rekeningnummer
IBAN
BIC

035-6668202
info@jagershuislagevuursche.nl
http://www.jagershuislagevuursche.nl
24427066
67.39.78.141
NL59INGB0673978141
INGBNL2A

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief BTW en personeelskosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Een projectiescherm en beamer zijn inclusief inbegrepen bij het huren van een ruimte. Wanneer er
geen zaalhuur zal worden gerekend, zijn de kosten hiervoor € 50,00.

Taarten & zoete lekkernijen
Wat is er lekkerder bij een kopje koffie of thee dan een heerlijk gebakje, een muffin of andere
zoetigheden. Voor traktaties, tijdens vergaderingen, of gewoon eens voor tussen de bedrijven door.
Te reserveren vanaf 20 personen.
• 1 kopje koffie of thee met gebak
Ons assortiment bestaat uit appelgebak en seizoensgebak.
€ 4,80 per persoon
Voor koffie naar keuze of verse muntthee wordt € 0,20 extra in rekening gebracht
• 1 kopje koffie of thee met een cupcake
(minimale afname 6 stuks)
Grote cupcake € 4,95 per persoon
Mini cupcake € 3,95 per persoon
Voor koffie naar keuze of verse muntthee wordt € 0,20 extra in rekening gebracht
Naast deze combinaties hebben wij ook goede contacten met echte patisserie voor de heerlijkste
(bruids)taarten, brownies, cookies, truffels, lolly pops, macarons en cheesecakes.

Brunch
Een gezellig uitje of een vergadering, waarbij alles op tafel of een buffet uitgeserveerd wordt? Dan is
de brunch voor € 17,50 per persoon zeker een aanrader en al te reserveren vanaf 4 personen.
Er is keuze uit tomaten- of groentesoep die we uit kunnen serveren aan tafel, maar voor groepen
vanaf 20 personen ook op een buffet mogelijk. Daarnaast serveren we:
- Diverse broodsoorten
- Een kroket met mosterd
- Vleeswaren
- Scrambled Eggs
- Diverse soorten kaas
- Verschillend zoet beleg
*Gedurende 2,5 uur serveren wij hierbij onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange.

High Tea
Eigenlijk is een gezellige en zoete middag voor elke gelegenheid geschikt en daarom al te reserveren
vanaf 4 personen. Onze High Tea voor € 17,50 per persoon.
Zoet
Muffins
Scones
Petit four
Diverse chocolade
Hartig
Sandwich met eigen gemaakte eiersalade
Sandwich met zalm en roomkaas
Sandwich met oude kaas en komkommer
Sandwich met brie en tomaat
Gedurende 2,5 uur serveren wij hier onbeperkt thee bij. Hierna zullen wij de drankjes op basis van
nacalculatie verrekenen. Indien u graag wilt proosten op een mooie gelegenheid is de High Tea uit te
breiden met een glas Prosecco of een drankje naar keuze.

High Wine
Liever een feestelijke bijeenkomst vieren met hartige hapjes onder het genot van een glaasje wijn? Dat
kan met onze High Wine voor € 22,50 per persoon en is ook vanaf 4 personen te reserveren.
Plateau
- Blokjes kaas
- Gedroogde worst
- Olijven en zongedroogde tomaatjes
- Toast met Serrano ham en tapenade

- Toast met zalm en roomkaas
- Yakatori spiesje
- Chorizo afgeblust met sherry
- Garnalen gebakken in knoflookolie

Hierbij schenken we 3 glazen huiswijn per persoon (keuze uit wit, rosé of rood) gedurende 2,5 uur.
Hierna zullen de drankjes op basis van nacalculatie verrekend worden. Voor degene die ‘Bobt’ of geen
alcohol nuttigt schenken wij 4 frisdranken naar keuze.

Barbecue
Bedenk een gelegenheid en een barbecue is geschikt! Onze barbecues kunnen zelf worden
samengesteld, maar worden wel door onze kok bereidt. Een barbecue is te reserveren vanaf 15
personen met een minimale afname van 3 gerechten (vrije keuze).
Als bijgerechten wordt er standaard brood met smeersels, patat, diverse sauzen, groene salade en een
koude pastasalade geserveerd. Dit kost € 9,00 per persoon en wordt verder aangevuld door u:
€ 3,50 per gerecht
Maiskolf
Hamburger
Barbecueworst
Kip drumstick
Gemarineerde halskarbonade
Gemarineerde speklap

€ 4,50 per gerecht
Groentespies
Portie kipsaté
Runderbiefstuk
Garnalenspies
Zalmspies
Spareribs

Dessert
3 soorten roomijs met slagroom in buffetvorm met verschillende toppings
€ 3,50 per persoon
Fruitsalade
€ 3,50 per persoon

Pannenkoeken

Op de dagelijkse menukaart van Bergsche Plas zijn talloze ambachtelijke pannenkoeken te vinden.
Leuk in combinatie met een familiebijeenkomst of een bedrijfsuitje, maar ook met een verjaardag.
Voor groepen vanaf 20 personen wordt er een speciale prijs gehanteerd.
-

Pannenkoek naturel
Pannenkoek 1 ingrediënt
Pannenkoek 2 ingrediënten
Pannenkoek naar keuze
Onbeperkt pannenkoeken

€ 5,95 per persoon
€ 7,95 per persoon
€ 8,95 per persoon
€ 10,95 per persoon
€ 14,95 per persoon

Hapjes

Een borrel, receptie of feest draait om gezelligheid en daar horen dan ook hapjes bij. Onze pakketten
zijn ook met elkaar te combineren, dus extra veel keuze! Te reserveren vanaf 15 personen.
Knabbels
Nootjes
Chips
Olijven
€ 4,50 per set
Op tafel geserveerd

Bittergarnituur
o.a. Bitterballen & Frikadelletjes
Kaas- en kiphapjes
Bamihapje en Mexicano
€ 3,95 per persoon
We serveren 6 hapjes

Drank
Welke gelegenheid er ook is….drankjes horen erbij! Wij bieden verschillende pakketten aan, maar de
drank kan ook op basis van nacalculatie worden verrekend. Onze pakketten om de drank af te kopen
gelden voor groepen vanaf 15 personen.
Er zijn 3 pakketten mogelijk, namelijk:
•

Pakket 1: Drank Hollands Gedistilleerd

Bier – Wijn – Fris – Koffie – Thee
Prijs per persoon per uur € 5,00
•

Pakket 2: Drank Hollands Gedistilleerd Plus

Pakket 1 en Hollandse likeuren (vieux, jenever, martini)
Prijs per persoon per uur € 6,00
•

Pakket 3: Drank Buitenlands Gedistilleerd

Pakket 1 + 2 en alle buitenlandse likeuren, whisky & cognac.
Prijs per persoon per uur € 9,00

