HOTEL DEN HAAG - WASSENAAR

Wining, Dining & Events

3

3

Welkom

4

Borrel, receptie,
verjaardag

7

Bruiloft/verjaardag/
huwelijksfeest

9

Wining, Dining & Events
Wij heten u van harte welkom bij van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar.

Ideale ligging en bereikbaarheid.
Op de grens van koninklijk Den Haag en het bosrijke Wassenaar vindt u Hotel
Den Haag-Wassenaar. De fraaie ligging en de uitstekende bereikbaarheid
zorgen ervoor dat Hotel Den Haag-Wassenaar een uitstekende locatie is voor
uw evenement. Een vier sterren hotel, gelegen in een bosrijke omgeving met
12 multifunctionele zalen, een gastvrij restaurant en gezellige bar.

Culinaire belevenissen

Net even wat extra’s

10
Brunches

Wij bieden u een ruime keuze aan diners, buffetten, brunches en walking
dinners in onze sfeervolle zalen. Gezellig tafelen met onze smaakvolle en
veelzijdige menu’s of met onze uitgebreide buffetten. Buffetten en brunches
zijn mogelijk vanaf 20 personen.

Ontvangsten en recepties
Wanneer u uw gasten wilt ontvangen tijdens een receptie, verjaardag of
(personeels) feest bieden wij u op maat gemaakte arrangementen aan. En
als u met meer dan 20 personen bent, betaalt u geen zaalhuur.

12

Bruiloft

Feestelijke buffetten
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Menusuggesties
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Op de mooiste dag van uw leven wilt u dat alles tot in de puntjes verzorgd is,
dat alle details in goede handen zijn en wilt u niets aan het toeval overlaten.
Een dag waarop u niets anders hoeft te doen dan genieten! Wij denken
graag met u mee en helpen u met het organiseren van uw dag!

Verdiende Nachtrust
‘s Avonds na uw feest in slaap vallen in een heerlijk bed en de volgende dag
nog nagenieten tijdens een gezellig ontbijt in ons restaurant.

Maatwerk

Duizend en één nacht

20

In deze brochure geven wij u een overzicht van de mogelijkheden binnen
Hotel Den Haag Wassenaar. Heeft u echter specifieke wensen die niet in
onze standaard arrangementen tot uitdrukking komen, dan adviseert onze
afdeling sales u graag om tot een op maat gesneden oplossing te komen.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen voor een persoonlijke
ontmoeting!!

Dranken & extra’s
Met vriendelijke groet,
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Directie en medewerkers Hotel Den Haag-Wassenaar.

Partyservice
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Overnachten
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Aperitiefarrangement
Gedurende 1 uur. Alleen in combinatie met diner of buffet
• Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
• Bitterballen
• Pinda’s en gemengde nootjes
Prijs per persoon

€ 9,50

Verjaardagsarrangement Elisabeth
vanaf 20 personen
Uw verjaardag vieren op een vertrouwde locatie zonder alle rommel thuis, dat doet u bij Hotel Den Haag Wassenaar!
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en gebak
Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
Pinda’s en gemengde nootjes
Kaasgarnituur op tafel
Wraprolletjes gevuld met kip en gerookte zalm
Bitterballen
Warm bittergarnituur
Ter afsluiting: een mini hamburger of een puntzakje frites met mayonaise

Prijs per persoon

Borrel, receptie, verjaardag

Verjaardagsarrangement Victoria

Ter gelegenheid van uw verjaardag, uw huwelijksfeest of voorafgaand aan uw diner, kunnen wij u de volgende arrangementen aanbieden. Kinderen van 3 t/m 11 jaar betalen 75% van de arrangementsprijs.

Receptie arrangement
vanaf 20 personen
•
•
•
•
•

Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
Pinda’s en gemengde nootjes
Kaasgarnituur op tafel
Bitterballen
Warm bittergarnituur

Ontvangst met een glas Prosecco
Pinda’s en gemengde nootjes
Prikker met tomaat, mozzarella en basilicum
Canapé met gerookte zalm en carpaccio
Bitterballen
Krokante kip
Kipsaté met pindasaus, huzarensalade en stokbrood in buffetvorm
Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
€ 25,00

Uit te breiden met:
€ 12,50

• Kopje soep
• Belegde broodjes met ham, kaas of rosbief
Het verjaardagsarrangement is gebaseerd op maximaal 3 uur en wordt uitsluitend
geserveerd tot 17.00 uur. Bij eventuele verlenging wordt per half uur € 3,00 berekend.

Receptiearrangement de luxe
Vanaf 20 personen
Ontvangst met een glas Prosecco
Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
Pinda’s en gemengde nootjes
Wraprolletjes met kip en kruidenkaas

•
•
•
•
•
•
•
•

Prijs per persoon.

Prijs per persoon

•
•
•
•

€ 22,50

• Prikker met tomaat, mozzarella en basilicum
• Bitterballen
• Krokante kip
• Garnalen in een jasje

Prijs per persoon
Het receptiearrangement is gebaseerd op een maximaal 1½ uur durende receptie.
Bij eventuele verlenging wordt per half uur € 3,00 berekend.

€ 16,50

€ 5,00
€ 2,75
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High Tea
• Ontvangst met een glas Prosecco
Assortiment luxe sandwiches:
• Sandwiches belegd met gerookte zalm
• Sandwiches belegd met gerookte kip
• Sandwiches met huisgemaakte eiersalade
Assortiment mini zoetwaren:
• Mini cupcakes assortiment
• Minirolleys
• Slagroomsoesjes
• Mini donuts
• Scones met clotted cream en jam
• Bonbons
• Diverse soorten thee (voor de liefhebbers is er natuurlijk ook koffie)
Prijs per persoon.

€ 20,00

High tea de luxe
• Ontvangst met een glas Prosecco

Bruiloft / verjaardag & huwelijksfeesten

Assortiment mini zoetwaren:
• Cupcakes
• Tartelette gevuld met bavarois
• Petit glacés
• Marsepeinen kasteeltjes
• Macarons
• Truffels

Of uw feest nu een intieme aangelegenheid wordt met een klein diner of een spetterende feestavond met alles er op en er
aan, wij hebben voor u een passende en sfeervolle ruimte waar u de dag van uw leven tot een onvergetelijke herinnering
kunt maken. Wellicht weet u nog niet precies hoe u deze dag wilt invullen. In dat geval doen wij u graag vrijblijvend suggesties. Van een super gezellige feestavond tot de aankleding van de zaal, onze sales afdeling denkt graag met u mee en helpt
u met het organiseren van uw dag!

Assortiment hartige snacks:
• Sandwiches met gerookte zalm
• Sandwiches met carpaccio
• Mini pizza’s
• Bladerdeeghapjes
• Filodeeghapjes met geitenkaas, honing en walnoot
• Diverse soorten thee (en uiteraard serveren we ook koffie)
Prijs per persoon:

Feestarrangementen
Vanaf 30 personen

€ 23,50

Een hightea is op basis van 2 uur tussen 12.00 uur en 17.00 uur en in buffetvorm, vanaf minimaal 20 personen.

Een onvergetelijke feestavond beleven in Hotel Den Haag Wassenaar. Wij verzorgen voor u een complete feestavond
inclusief drankjes, diverse hapjes of een uitgebreid buffet. Tevens hebben wij de juiste connecties om DJ’s te regelen in
allerlei muziekgenres. De feestavonden zijn gebaseerd op een feest van 5 uur, bijvoorbeeld van 20.00 uur tot 01.00 uur. Bij
eventuele verlenging wordt per half uur € 3,00 p.p. extra berekend.

Zilveren feestavondarrangement
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en petit four
Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
Pinda’s en gemengde nootjes
Kaasgarnituur op tafel
Bitterballen
Warm bittergarnituur
Ter afsluiting: een mini hamburger

Prijs per persoon

€ 27,50
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Gouden feestavondarrangement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met Prosecco en een petit four
Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
Op tafel: nootjes, olijven, peppadews
Wraprolletjes met kip en gerookte zalm
Prikkers met tomaat, mozzarella en basilicum
Bitterballen
Garnalen in een deegjasje
Mini kipsaté spies
Ter afsluiting: een mini hamburger

Prijs per persoon

€ 31,50

Net even wat extra’s
U kunt ervoor kiezen de bovenstaande arrangementen uit te breiden met:

Diamanten feestavondarrangement
Dit arrangement is al vanaf 16:00 uur te bestellen.
•
•
•
•

Ontvangst met een glas Prosecco
Onbeperkt drankjes uit ons Hollands assortiment
Pinda’s en gemengde nootjes
Kaasgarnituur op tafel

Buffet bestaande uit:
• Pastasalade met tonijn, zongedroogde tomaten en pijnboompitten
• Komkommersalade met gegrilde bacon en mosterd-kruidendressing
• Huzarensalade met gekookte ham, Wassenaarse kaas, ei en rauwe ham
• Wedges, cajun gekruid in de schil
• Tagliatelle met pesto en pijnboompitten
• Wokgroenten
• Pikant gekruide kipreepjes met champignons, ui en paprika en sesamsaus
• Zalmfilet met dillesaus
Live cooking
• Biefstukreepjes met mango-gembersaus en gewokte groenten
• Kipsate
Prijs per persoon

• Gesorteerd gebak
• Glas prosecco
• Canapé met o.a. gerookte zalm, roompaté, Ardennerham, brie of paling

€ 3,00
€ 4,00
€ 1,00 p.st.

Mediterrane hapjesschaal:
• Schaaltje met olijven, fetakaas, chorizo, peppadew gevuld met roomkaas,
tomatentapenade en Ardennerham, geserveerd met stokbrood
• Sashimi van zalm en tonijn met sojasaus en wasabi
• Mini kipsaté spies
• Mini bladerdeeghapjes
• Garnalen in een deegjasje
• Kipsaté (2 stokjes p.p.) met stokbrood en pindasaus

€
€
€
€
€
€

IJsbuffet
Bestaande uit 3 soorten ijs, vers fruit, slagroom, chocoladesaus, nootjes en aardbeiensaus

€ 8,00 p.p.

Dessertbuffet Vegas
Bestaande uit ijsbuffet, pannenkoekjes, verschillende soorten bavarois, cakejes,
petit fours, slagroomsoesjes en een kaasbuffet

€ 12,50 p.p.

6,50 (6 pers.)
4,50 p.p.
1,25 p.st.
1,00 p.st.
1,25 p.st.
4,00 p.p.

Hieronder schetsen wij nog wat extra mogelijkheden voor een onvergetelijke dag!!

€ 44,50

Bruidstaart
Zonder bruidstaart geen bruiloft. U wilt een bijzondere taart?
Graag verzorgen wij uw bruidstaart in de door u gewenste vorm, maat en kleur!
...of misschien wilt u wel cupcakes in uw lievelingskleuren

v.a. € 5,00 p.p.
prijs op aanvraag

Bloemen
De bloemendecoratie afgestemd op uw lievelingskleuren? Maak uw wensen kenbaar en onze huisbloemist verzorgt dit
graag voor u!
Decoratie
Graag denken wij mee met u over de decoratie van de zaal. U kunt bij ons diverse ballondecoraties bestellen als extra item
op uw feest of diner. In de kleur van uw keuze of zelfs als hartvorm.
Misschien wilt u wel een rode of witte loper en witte stoelhoezen. Graag bespreken we met u de mogelijkheden.
Muziek
Organiseert u een feest, receptie, jubileum of een etentje en wilt u dit aangekleed hebben met passende muziek?
Wij helpen u graag met het zoeken naar live muziek of een DJ.
		
prijs op aanvraag
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Brunchbuffet “De Burcht”
• Ontvangst met een glas Prosecco
• Voorgerecht: Champignonsoep
• Amusetoren met verschillende soorten kleine hapjes
• Tomatensalade met mozzarella en basilicum
• Carpaccio met pijnboompitten
• Ceasarsalad: heerlijke salade met kip, Parmezaanse kaas, spek
• Gerookte zalm met crème fraiche
• Schotel met diverse soorten luxe beleg
• Kaasplateau met Hollandse en Franse kaassoorten
• Champignons met ui en paprika in een lichte knoflooksaus
Live cooking:
• Saté
• Eitje naar wens bereid
• Diverse soorten brood; harde broodjes, croissants
• Dessertbuffet bestaande uit 3 soorten ijs, slagroom, minibavarois, vers fruit, chocoladesaus en aardbeiensaus.
Prijs per persoon

€ 30,50

Uit te breiden met:
• Wijnarrangement (dit is uitsluitend bij de brunchbuffetten gedurende 2 uur)
Wij serveren uw gasten onbeperkt drankjes uit ons binnenlands gedistilleerde assortiment,
frisdrank, bier, rode en witte huiswijn en water op tafel.
• Koffie (2x) en gebak

Brunches

€ 9,50 p.p.

€ 7,50 p.p.

Zondagsbrunch

Voor groepen vanaf 20 personen organiseren wij diverse brunches. Deze zijn te bestellen vanaf 11.30 uur tot 17.00 uur en
worden in een aparte zaal geserveerd. De brunches worden in buffetvorm gepresenteerd en zijn inclusief koffie, thee en
jus d’orange (gedurende 2 uur).
Overige drankjes worden berekend op nacalculatie.

Iedere zondag serveren wij de zondagsbrunch in het restaurant. Wij ontvangen u om 12.30 uur met een glas Prosecco.
Als voorgerecht serveren wij een heerlijke soep, daarna kunt u genieten van het buffet. Op het uitgebreide buffet vindt u
diverse salades met vis en vlees. De koks staan geheel tot uw beschikking om uw vlees, vis of wokgerecht à la minute te
bereiden. We sluiten af met een heerlijk dessertbuffet.
De zondagsbrunch is incl. koffie, thee, jus d’orange en water.

Brunchbuffet “De Pauw”

Prijs per persoon

• Voorgerecht: Italiaanse tomatensoep met basilicum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ardennerham met meloen
Huzarensalade met gekookte ham en Wassenaarse kaas
Spiesjes met tomaat, mozzarella en basilicum
Pastasalade met tonijn, zongedroogde tomaten, paprika, ui, pesto en pijnboompitten
Schotel met diverse soorten luxe beleg
Filet Americain met ei
Kaasplateau met Franse en Hollandse kaassoorten
Roerei
Minipasteitje met ragout
Diverse soorten brood
Harde broodjes
Croissants

Prijs per persoon

€ 24,50

€ 24,50
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Buffet Ariane
Op de tafels presenteren wij minibroodjes, stokbrood, boter en tapenade
• Voorgerecht: Krachtige ossenstaartsoep geserveerd met pestoroom
• Amusetoren: verschillende soorten kleine hapjes met scampi’s, prikkertje met tomaat en mozzarella, sashimi, mousse van
paté, wrap met gerookte kip, mini garnalencocktail
• Gegrilde rosbief met pestodressing
• Rucolasalade met mozzarella, meloen, rauwe ham en basilicumsiroop
• Gerookte zalm gevuld met kruidenkaas
• Carpaccio met Harry’s bar dressing en oude kaas
• Pastasalade met tomaat, pesto, ui, paprika en pijnboompitten
• Komkommer-appelsalade met zure room
• Pasta met grote garnalen, kreeftenroom, rucola en kaas
• Boeuff Bourguignon
• Kippendij stukjes met kerry Bombaysaus
• Rijst, aardappelgratin met rode uien
• Gemengde groenten
Live cooking:
• Reepjes ossenhaas met roerbakgroenten
• Gegrilde speenvarkenkoteletjes
• Dessert: Huisgemaakte crème brûlée met vanille roomijs
Prijs per persoon

Feestelijke buffetten

Buffet Catharina
Op de tafels presenteren wij minibroodjes, stokbrood, boter en tapenade

Voor gezelschappen vanaf 20 personen hebben wij diverse buffetten die wij voor u kunnen verzorgen.
Bij een koud/warmbuffet heeft u een compleet menu met de afwisseling van koude en warme gerechten. Door de variëteit
aan lekkernijen zijn onze buffetten uitermate geschikt als culinaire aankleding van uw feestavond, bruiloft en verjaardag.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar betalen 50% van de buffetprijs.

Buffet Amalia
Op de tafels presenteren wij minibroodjes, stokbrood, boter en tapenade
• Voorgerecht: Verse champignon roomsoep
• Komkommersalade met mosterd-kruidendressing
• Griekse salade met fetakaas
• Salade van gerookte kipfilet met cashewnoten en ananas
• Aardappel-kaassalade met paprika, bosui, zwarte olijven, spekjes en peterselie
• Gerookte zalm
• Vitello tonato
• Garnalensalade van Hollandse en Noorse garnalen
• Gerookte makreel met remouladesaus
• Getrancheerde varkenshaas met satésaus, taugé en boontjes
• Gepocheerde zalmmootjes in kreeftensaus
• Haricotsverts met spekjes
• Wedges, cajun gekruid in de schil
• Aardappelpuree met tomaat en ui gegratineerd met kaas
Live cooking:
• Pikant gekruide kipreepjes met champignons, ui en paprika en sesamsaus
• Biefstukjes met pepersaus
• Dessert: Coupe Straciatella
Prijs per persoon

€ 34,50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amuse van de chef
Rundercarpaccio met geraspte oude kaas, pestodressing en pijnboompitten
Gerookte paling met citroenmayonaise
Gerookte zalm gevuld met kruidenkaas
Hollandse garnalencocktailtjes
Tartaar van tonijn geserveerd in amuse glaasjes
Kalfsrosbief met tonijnmayonaise
Pastasalade met tomaten, mozzarella en basilicum
Aardappel-kaassalade met paprika, bosui, zwarte olijven, spekjes en peterselie
Gebakken kabeljauw met licht pikante tomatensaus
Roergebakken varkenshaas met ananas en cashewnoten
Gebakken krieltjes met uiringen
Live cooking
Gegrilde scampi’s
Gegrilde kalfsmuis met bospaddenstoelen en truffelsaus
Geroerbakte verse groenten met knoflook-kruidenolie
Dessert: Tiramisu

Prijs per persoon

€ 30,00

€ 38,00
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Indonesisch buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorgerecht: Soto Ajam
Witte rijst
Nasi goreng
Bami goreng
Ajam bessengek (kip in gele kerrysaus)
Zoetzuur varkensvlees
Rendang daging (rundvlees in pittige saus)
Babi ketjap (in ketjap gesmoord varkensvlees)
Sambal goreng boontjes
Bumbu balisaus (met gekookt ei in pittige saus)
Saté Babi
Sambal, kroepoek
Seroendeng
Indonesische rauwkost
Dessert: Vruchtensalade

Prijs per persoon

€ 30,00

Jacques Grillbuffet
• Voorgerecht: Champignonsoep
• Hoofdgerecht:
Griekse salade, aardappelsalade, pastasalade, diverse rauwkost
Diverse warme groenten
Frites, stokbrood en kruidenboter
Variatie aan warme en koude sauzen
Van de grill:
Haasbiefstukjes, saté, kippenpootjes
Hamburgers, kalfsmedaillons
Zalmmootjes, garnalenspiesjes
• Dessert: Dame blanche
Prijs per persoon
Bovenstaand buffet is ook halal te verkrijgen.

Menusuggesties
Tapas menu
€ 29,50

Uit te breiden met:
•
•
•
•
•

Amuse du chef
Verfrissende spoom
Koffie met bonbon
Frans kaasplankje: Brie, Roquefort, Emmenthaler, Port Salut en Reblouchon
IJsbuffet bestaande uit 3 soorten ijs, vers fruit, slagroom,
chocoladesaus, nootjes, aardbeiensaus en bavarois
• Dessertbuffet Vegas bestaande uit ijsbuffet, pannenkoekjes, verschillende soorten bavarois,
cakejes, petit fours, slagroomsoesjes, een kaasbuffet en vers fruit

€
€
€
€

3,50 p.p.
4,00 p.p.
3,00 p.p.
3,50 p.p.

€ 8,00 p.p.
€ 12,50 p.p.

1e ronde
• Olijven
• Pan con aioli (brood met knoflookmayonaise)
• Chorizo
• Fuet
• Salade
2e ronde
• Tortilla (aardappelomelet)
• Mini gazpacho
• Gamba’s al aioli
• Calamare a la Romana (gefrituurde inktvisringen)
• Pimientos asados (gegrilde, gemarineerde paprika)

Prijs per persoon

3e ronde
• Paella
• Albondigas de carne en tomate (gehaktballetjes met
pittige tomatensaus)
• Picadillo (stukjes varkenshaas in een saus van paprika,
uien en knoflook)
• Patatas bravas (aardappelblokjes in een pittige saus)
4e ronde
• Crema Catalana
• Helado variado con nata (diverse soorten ijs
met slagroom)

€ 25,00

Uit te breiden met:
Gamba’s a la Plancha
Ibericoham

€ 3,00 p.p.
€ 2,50 p.p.
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Walking dinner

Menu Margriet

Een walking dinner is een compleet diner dat bestaat uit kleine gerechtjes waarbij u niet gebonden bent aan uw zitplaats
aan een tafel. De verschillende gerechtjes zijn allemaal culinaire belevingen en een lust voor het oog. Alle walking dinner
gerechten vormen samen een heel diner.

• Vitello tonnato
• Hollandse garnalencocktail met verse ananas en whiskysaus
• Heldere tomatenbouillon

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepelamuse met zalmtartaar en dille
Wrap met carpaccio en tapenade
Tomaatje met mozzarella en basilicum
Heldere runderbouillon met kervel en room
Tagliatelle met coquilles en kreeftenroom
Vers gepocheerde zalm in witte wijnsaus
Kalfshaas op een bedje van seizoensgarnituur met truffeljus en rozemarijn.
Flinterdunne entrecote opgerold met courgette en prei met kruidensaus geserveerd met rucolasalade en kruidenrisotto
Huisgemaakte chocolademousse met vanillesaus en sinaasappel

Prijs per persoon
Inclusief drankenarrangement gedurende 4 uur						

€ 30,00
€ 47,50

• Twee gebakken slibtongetjes met remouladesaus
• Tournedos met rode wijnsaus
• Huisgemaakte tiramisu
• Hemels chocolade dessert
Prijs per persoon
De soep kunt u vervangen door een spoom

Menu Marilène
• Sashimi van tonijn en zalm met wasabi en sojasaus
• Gerookte rib eye met frambozendressing

Menu Maxima

• Krachtige ossenstaartsoep “als cappuccino” geserveerd met pestoroom

• Franse uiensoep met Provencaalse kruiden en croutons
• Thaise kippensoep met lente uitjes

• Gesneden ossenhaas met rode portsaus
• Op de huid gebakken zeebaars met in knoflook gebakken gamba’s op pasta met pesto

• Varkenshaas met gebakken champignons en peperroomsaus
• Gepocheerde zalmfilet op een bedje van spinazie met Hollandaisesaus

• Cerise flambé
• Cheese cake

• Huisgemaakte crème brulee
• Coupe caramel

Prijs per persoon
Prijs per persoon					

€ 26,50

• Gerookte zalm met citroenmayonaise
• Rundercarpaccio met balsamicodressing, pijnboompitten en oude kaas

€ 3,50
€ 4,00
€ 3,00

Kindermenu

• Gebakken kabeljauw met garnalen en bearnaisesaus
• Kalfsoester met rauwe ham en een roomsaus met bospaddestoelen

• Tomatensoep, meloencocktail of spies met bitterballen
• Kindermenu met kroket, hamburger, saté of kipnuggets met frites, mayonaise en appelmoes of een kinderpannenkoek
• Timo Toekan-beker gevuld met vanille ijs

• Stracciatella royal
• Salade van verse vruchten met crème fraiche en een Passoa likeur

Prijs per kind
€ 31,50

Uit te breiden met:
• Kopje soep					

€ 36,50

Eerdergenoemde menu’s zijn uit te breiden met:
• Amuse van de chef (naar keuze)
• Verfrissende spoom
• Koffie met bonbon

Menu Laurentine

Prijs per persoon					

€ 34,50

€ 4,50

€ 12,50
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Arrangement Hercules
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met muntthee, melk en dadels gevuld met walnoot
Diverse drankjes (non-alcoholisch)
Water op tafel
Nootjes op tafel
Voorgerecht: Kippastilla
Hoofdgerecht: Lamsvlees met gedroogde pruimen, ui en jus, komkommer/tomaatsalade en Marokkaans brood
Dessert: IJs met fruit en slagroom
Koffie met bruidstaart

Prijs per persoon gedurende 6 uur

€ 45,00

Kippastilla kan worden vervangen door vispstilla:
Lamsvlees kan worden vervangen door een hele gebraden kip
Lamsvlees kan worden vervangen door een visschotel
IJs met fruit en slagroom kan worden vervangen door ijstaart

meerprijs € 4,00 p.p.
geen meerprijs
meerprijs € 7,00 p.p.
meerprijs € 2,00 p.p.

Arrangement Phoenix
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met muntthee, melk en dadels gevuld met walnoot
Diverse drankjes (non-alcoholisch)
Water op tafel
Nootjes op tafel
Voorgerecht: harrira
Buffet:
o Salade nicoise, aardappelsalade, pastasalade, vissalade, rauwkostsalade
o Rijst, couscous met groenten, frites, Marokkaans brood
o Kippenpootjes, runderstoofschotel
o Live cooking: lamskoteletten, kefta, gegrilde kipfilet en gamba’s
o Diverse koude sauzen
• Dessertbuffet
• Koffie met bruidstaart

Duizend en één nacht
feestavond arrangementen
Arrangement Pegasus

Prijs per persoon gedurende 6 uur
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en thee
Diverse drankjes ( geen buitenlands gedistilleerd)
Water op tafel
Nootjes en olijven op tafel
Buffet:
o Salade nicoise, aardappelsalade, kipsalade, pastasalade
o Rijst, wokgroenten, kipstoofschotel
o Live cooking: kipshoarma, lamskoteletten en gamba’s
o Stokbrood, Turks brood en frites
• Dessert: IJs met fruit en slagroom
• Koffie met bruidstaart
Prijs per persoon gedurende 6 uur

Dessertbuffet kan worden vervangen door een ijstaart per tafel

€ 41,50

€ 42,50
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Dranken
Koffie en thee, v.a.
Frisdrank
Bier
Diverse jenevers
Port / sherry / vermouth
Appelsap
Jus d’orange
Glas wijn, v.a.
Buitenlands gedistilleerd, v.a.
Spa rood of blauw (0.75 l)
Kurkengeld (per fles)
Koffie met bonbon
Gebak
Petit four
Plakje cake
Bruidstaart, v.a.
Glas Prosecco

Extra’s
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,70
€ 3,70
€ 3,75
€ 4,25
€ 5,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,25
€ 1,00
€ 5,00
€ 4,00

Pinda’s en gemengde nootjes
Bitterballen
Kaasgarnituur
Canape met o.a. gerookte zalm,
roompate, ardennerham, brie of paling
Wraprolletjes met gerookte zalm
of carpaccio
Warm bittergarnituur
Krokante kiphapjes
Mini hamburger
Puntzakje frites met mayonaise
Kipsaté (2 stokjes) en stokbrood
Quiche Lorraine
Mini bladerdeeghapjes
Kipsaté spiesje
Garnalen in een deegjasje
Mediterrane hapjesschaal (6 pers)
Amuse du chef

€ 0,75 p.p.
€ 0,50 p.st
€ 0,40 p.st
€ 1,00 p.st
€ 0,75 p.st
€ 0,60 p.st
€ 0,60 p.st
€ 3,00 p.p.
€ 2,00 p.st.
€ 4,00 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 1,00 p.st.
€ 1,25 p.st
€ 1,25 p.st
€ 6,50
€ 3,50 p.st

Drankarrangementen
Gedurende uw diner, feestavond of koud/warm buffet kunt u gebruik maken van onze drankenarrangementen.

Basis drankenarrangement
2 uur
3 uur
4 uur

€ 11,50
€ 16,50
€ 20,00

Wij serveren uw gasten onbeperkt drankjes van het binnenlands gedistilleerde assortiment;
frisdrank, bier, rode, rosé en witte huiswijn, bruisend en plat water op tafel.

Luxe drankenarrangement:
2 uur
3 uur
4 uur

€ 16,50
€ 21,50
€ 25,00

Wij ontvangen u met een glas Prosecco en serveren de volgende luxe wijnen:
• Witte wijn: Italië: Piave – La di Motte Pinot Grigio
• Rode wijn: Spanje: Rioja – Marqués de Cáceres – Rioja DOCa - Crianza
• Rosé wijn: Frankrijk: Côtes de Provence – Château Cavalier – Cuvée Marafiance
Dit arrangement is inclusief bruisend en plat water, frisdranken, bier en binnenlands gedistilleerd.

Partyservice
Uw party of evenement op locatie?
Wij nemen u dat regelwerk graag uit handen: we hebben een jarenlange ervaring in partyservice en catering.
In een persoonlijk gesprek luisteren we naar uw specifieke wensen en het beschikbare budget.
In overleg met u maken we een overzicht van het verloop, de locatie, het te verwachten aantal gasten.
We zetten alle benodigdheden voor u op een rij, zodat er niets over het hoofd gezien kan worden.
Vervolgens doen we u een op maat gemaakt voorstel met naast de culinaire aanpak, desgewenst ook de facilitaire verzorging en een passende aankleding. We beschikken over een enthousiast team koks en bedienend personeel.
Maar u kunt natuurlijk ook alleen een buffet laten bezorgen.
Wij geven u het vertrouwen dat uw evenement verloopt zoals u dat wilt!
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Overige informatie
Routebeschrijving
Ons hotel is direct gelegen aan de N44, op de grens van Den Haag en Wassenaar.
Vanuit Amsterdam en Schiphol neemt u de A4 richting Den Haag.
Volg de A44 richting Wassenaar, houd rechts aan en sla voor het viaduct linksaf.
Neem het eerst volgende stoplicht naar links en u bent aangekomen op het parkeerterrein van ons hotel.
Vanuit Utrecht en Rotterdam volgt u op het knooppunt Prins Clausplein de A4 richting Amsterdam.
Ga rechtsaf richting Voorburg/Wassenaar naar de N14 .
Bij de derde stoplichten rechtsaf richting de N44 Wassenaar, wij liggen aan uw rechterhand.

Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar

Openbaar vervoer

Zijdeweg
54Haag
- 2245
BZ bus
Wassenaar
Vanaf Den Haag Centraal neemt u bus 90 tot aan halte Viaduct
of vanaf Den
Centraal
43 tot aan Zuidwerflaan.
Tel: +31 (0)70 511 9344 - Fax: +31 (0)70 511 1420
denhaag-wassenaar@valk.com
www.hoteldenhaagwassenaar.nl
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Overnachten
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DELFT

Ons hotel beschikt over 92 kamers, een 24 uurs receptie, gezellige huisbar en een uitgebreid terras. De prijzen zijn afhankelijk van kamertype en de periode.
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N44
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In onze hotelkamers kunt u na een hectische dag heerlijk relaxen en genieten van een goede nachtrust. De kamers zijn
ruim opgezet en smaakvol ingericht met een gezellig zithoekje.
Verder zijn ze voorzien van een televisie, gratis wifi, kluisje en een ruime badkamer.
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Meerdaagse arrangementen

Algemeen

Uiteraard is het mogelijk om de arrangementen te combineren met één of meerdere overnachtingen.
Graag maken wij voor u een offerte op maat, geheel aangepast aan uw wensen en ideeën. In de regio kunt u genieten van
de prachtige natuur en in Den Haag van cultuur en alle gemakken van de grote stad. Wij geven u graag informatie over de
diverse activiteiten en mogelijkheden in de regio.

Vermelde tarieven en overige informatie zijn geldig tot en met 31 december 2019.
Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, deze worden u op verzoek toegezonden.
Voor meer informatie over vergaderarrangementen en zaalhuur verwijzen wij u naar onze Zakelijke Brochure.

HOTEL DEN HAAG - WASSENAAR
Zijdeweg 54 • 2245 BZ Wassenaar • Tel.: +31 (0)70 511 93 44 • Fax: +31 (0)70 511 14 21 • info@hoteldenhaagwassenaar.nl • www.hoteldenhaagwassenaar.nl

