Zakelijk

Van vergadering tot evenement bij Koetshuis de Haar
Koetshuis de Haar ligt bij het grootste kasteel van Nederland: Kasteel de Haar. De
indrukwekkende tuinen, het omringende landschapspark en het historische Stalplein
vormen een prachtig decor voor uw zakelijke bijeenkomsten.
Met zijn verschillende vergaderruimtes en zalen is Koetshuis de Haar geschikt voor elke
zakelijke aangelegenheid. Zoals; vergaderingen, trainingen, borrels, diners, relatiedagen
en personeelsfeesten.

Stalplein en haar historie
Het carrévormige Stalplein is eind 19e eeuw gebouwd door de beroemde architect
Cuypers. Hier stonden woningen voor het personeel, paardenstallen en er was plaats
voor de rijtuigen en auto’s. Op het Stalplein vind je naast de Grote Laverie ook de
Heerenkamer en het Koetshuis. Ook is het mogelijk om een zaal te huren in ons
Poortgebouw.
Op het landgoed van het kasteel bevinden zich nog twee zalen, de Duivenpoort en de
Kapel.
Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en inclusief BTW.

Koetshuis de Haar in het kort...
Organiseert u een zakelijke bijeenkomst bij Koetshuis de Haar dan bieden wij diverse
faciliteiten aan.
•
•
•
•
•

Centraal gelegen en volop gratis parkeergelegenheid
Gratis toegang tot het 55 hectare landschapspark van het kasteel
Pendelservice vanaf Station Vleuten mogelijk in overleg
Rondleidingen door Kasteel de Haar
Teambuilding, activiteiten en workshops

De Grote Laverie
De Grote Laverie (140 m²) biedt door haar enorme glazenpui veel daglicht en toegang
tot het terras. De Grote Laverie leent zich uitstekend als plenaire zaal en is goed te
combineren met andere zalen aan het Stalplein.
Deze zaal beschikt over wifi, beamer met scherm, geluidsinstallatie met draadloze
microfoons, flipover en vergaderkit met kantoorbenodigdheden.
Mogelijke opstellingen
Theater 		
120
Cabaret			64
Carré 			
36
U-vorm			32
School			32

personen
personen
personen
personen
personen

Borrel			150
Sit down dinner		
64
Walking dinner		
125
Buffet			64
Festival food zittend
64
Festival food staand
125

personen
personen
personen
personen
personen
personen

Huurtarief
Één dagdeel
Twee dagdelen		
Drie dagdelen		

€ 350,00
€ 700,00
€ 1000,00

Het Koetshuis
In het Koetshuis werden vroeger de koetsen van de adellijke familie gestald, vandaag de
dag dient deze ruimte als Museumcafé voor de bezoekers van Kasteel de Haar. Het is
op aanvraag mogelijk deze ruimte exclusief af te huren.
Mogelijke opstellingen
Lunch			64
Borrel			150
Feest			125
Huurtarief
Één dagdeel
Twee dagdelen		
Drie dagdelen		

personen
personen
personen

€ 350,00
€ 700,00
€ 1000,00

De Heerenkamer
De Heerenkamer (36 m²) bevindt zich naast het Koetshuis op het Stalplein. U vergadert
in een prachtige klassieke ruimte met hoge ramen aan weerskanten.
Deze zaal beschikt over wifi, flatscreen, flipover en vergaderkit met
kantoorbenodigdheden.
Mogelijke opstelling
Carré 			

16 personen

Huurtarief
Één dagdeel
Twee dagdelen		

€ 275,00
€ 425,00

Het Poortgebouw
Het Poortgebouw (16 m²) is een unieke vergaderruimte in de entreepoort van Kasteel
de Haar.
Deze zaal beschikt over wifi, flatscreen, flipover en vergaderkit met
kantoorbenodigdheden.
Mogelijke opstelling
Blok 			

8 personen

Huurtarief
Één dagdeel
Twee dagdelen		

€ 225,00
€ 350,00

Duivenpoort
Deze zaal (15 m²) in het park is zeer geschikt voor kleine zakelijke bijeenkomsten.
Vanaf hier heeft u prachtig uitzicht op het Châtelet, het vakantieverblijf van de adellijke
familie.
Mogelijke opstelling
Blok			10 personen
Huurtarief
Één dagdeel
Twee dagdelen		

Op aanvraag

Deze zaal beschikt niet over wifi.

De Kapel
De Kapel (170 m²) is met haar glas-in-loodramen, Middeleeuwse beelden en kleurige
beschilderingen een bijzondere ruimte voor uw zakelijke bijeenkomst. De ruimte staat
standaard in theateropstelling, maar kan in overleg anders worden ingedeeld.
Mogelijke opstellingen
Theather		
130 personen
Huurtarief
Één dagdeel
Twee dagdelen		

Op aanvraag

Deze zaal beschikt niet over wifi.

Vergaderarrangement
Dagdeel arrangement
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt plat en bruisend water
Gecombineerde zoetigheden
Gecombineerde zoetigheden bij ontvangst, één item per persoon
Matcha cakeje met mousse van gember en limoengras
Verse appelkoek met chocolade en granola
Luikse mini wafel met witte chocolade en marshmallow
€ 10,00 per persoon
Wij kunnen in overleg frisdranken in de zaal serveren op basis van nacalculatie.

Vergaderarrangement
Dag arrangement 1
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt plat en bruisend water
Gecombineerde zoetigheden
Lunch (deze kan eventueel worden aangepast, de prijs veranderd dan ook)
Energizer (een gezonde lekkernij rond 15:00 uur)
Gecombineerde zoetigheden bij ontvangst, één item per persoon
Matcha cakeje met mousse van gember en limoengras
Verse appelkoek met chocolade en granola
Luikse mini wafel met witte chocolade en marshmallow
Broodjeslunch
Ciabatta met ossenworst, Amsterdamse uitjes en Romaine sla
Tomatenbroodje met BLT, kaas en een gebakken ei-tje
Klooster ciabatta met gerookte kip, groene curry en oesterzwammen
Witte ciabatta met beenham en crème van roomkaas
Tomatenbroodje met hummus van gedroogde tomaat en rucola
Witte ciabatta met oude kaas en tomatenjam
Kloosterbroodje met gebakken bloemkool, Parmezaan roomkaas en vadouvan
Mais ciabatta met geitenkaas, walnoot en witte druiven
Melk en verse jus d’orange
€ 33,00 per persoon
Wij kunnen in overleg frisdranken in de zaal serveren op basis van nacalculatie.

Vergaderarrangement
Dagarrangement 2 - te reserveren tot 12 personen
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt plat en bruisend water
Gecombineerde zoetigheden
A la carte lunch
Energizer (een gezonde lekkernij rond 15:00 uur)
Afsluitende borrel
Gecombineerde zoetigheden bij ontvangst, één item per persoon
Matcha cakeje met mousse van gember en limoengras
Verse appelkoek met chocolade en granola
Luikse mini wafel met witte chocolade en marshmallow
Á la carte lunch, welke op de dag zelf door middel van een formulier in de zaal besteld
kan worden.
Afsluitende borrel (in het Kasteelpark)
1 uur onbeperkt dranken (frisdrank, bier en huiswijn)
3 koude borrelhapjes per persoon
€ 44,75 per persoon
Wij kunnen in overleg frisdranken in de zaal serveren op basis van nacalculatie.

Vergaderarrangement
Dagarrangement 3 - te reserveren tot 12 personen
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt plat en bruisend water
Gecombineerde zoetigheden
A la carte lunch
Energizer (een gezonde lekkernij rond 15:00 uur)
Afsluitende borrel
Gecombineerde zoetigheden bij ontvangst, één item per persoon
Matcha cakeje met mousse van gember en limoengras
Verse appelkoek met chocolade en granola
Luikse mini wafel met witte chocolade en marshmallow
Á la carte lunch, welke op de dag zelf door middel van een formulier in de zaal besteld
kan worden.
Afsluitende borrel (in het Koetshuis)
1 uur onbeperkt dranken (frisdrank, bier en huiswijn)
Borrelplank met diverse koude hapjes
€ 47,25 per persoon
Wij kunnen in overleg frisdranken in de zaal serveren op basis van nacalculatie.

Grab & Go ontbijtbuffet
De dag goed beginnen met een gezamelijk ontbijt. Wij serveren 1 croissant, een 1/2
sandwich en 1 zuivel item per persoon.
Jampot met granola, yoghurt, sneaky cinnamon en blauwe bessen
Desem sandwich met gerookte kip en rucola
Croissant met boerenkaas en roomboter
Drink ontbijt van mango, pompoen, gember en zonnebloempitten
€ 19,75 per persoon

Zomer lunchbuffet
Naast het zomer lunchbuffet bieden wij ook lunchbuffetten aan uit de andere
seizoenen.
Pompoenbroodje met brie, romeinse sla en balsamico dressing
Mais ciabatta met kruidenkaas, gegrilde courgette, gebrande walnoten en rucola
Wrap met gerookte kip, bacon, tomaat, romeinse sla, cheddar kaas en ranch dressing
Pretzel broodje met beenham-roomkaas en rucola
Kruidige komkommersoep met zwarte peper en frisse yoghurt
Salade van tomaat, ingelegde rode ui en frisse balsamico
Tiramisu met roodfruit, sinaasappel en lange vingers
Melk en verse jus d’orange
€ 27,50 per persoon

Bucketlunch
De bucketlunch bestaat uit diverse mini broodjes. Deze broodjes worden per stuk
verpakt en gepresenteerd in gietenijzeren buckets.
Tomatenbroodje met mozzarella en verse pesto
Zwerfkeitje met brie en honingdip
Maispuntje met mosterdkaas
Mini croissant met boerenkaas
Tomatenbroodje met carpaccio, pijnboompitten en verse pesto
Wrap met terriyaki kip, taugé en paprika
Speltpuntje met grillham
Sesam bolletje met gerookte kip en kerriedip
Salade van roma tomaatjes en witte balsamico
Melk en verse jus d’orange
€ 27,50 per persoon

Borrelhapjes
Bruchetta’s
Bospaddestoelen, roomkaas, walnoot en landcress
Carpaccio, Pecorino en pijnboompitten
Geraspte manchego, mandarijn vinaigrette, olijfolie en zwarte peper
Gerookte zalm en bieslook roomkaas
Serranoham, mosterdcrème en bosui
€ 9,95 drie hapjes per persoon
Snack bites koud
Mousse van paarse wortel met Spaanse fuet
Tataki van tonijn met wasabi doperwten crème en sesam
Tartaar van kalf met basilicum en geroosterde hazelnoten
Zalf van makreel met komkommer en Chioggia biet
Crispy duck met jonge prei en radijs
€ 9,50 drie hapjes per persoon
Fingerfood bites
Bimi groenten met Raz el Hanout en shirasa yoghurt
Zalm op een American pancake met avocado en rode ui
Geitenkaas met gegrilde zoete aardappel en krokante spek
Flatbread met pompoen, feta, geroosterde courgette en rucola olie
€ 13,00 drie hapjes per persoon

Sharing plates
De sharing plates zijn heerlijke borrelitems, gepresenteerd vanaf een
authentieke houten plank lekker om te delen!
Méditeranée
Camembert broodje met rozemarijn en zeezout flakes
Pittige chorizo
Gedroogde fuet
Zuurdesem cracker met frisse paprika chutney
Manchego kaas
€ 6,40 per persoon
Guilty Pleasure
Draadjesvlees bitterbal met mosterd
Mini bloemkool pizza met tomaat en mozzarella
Pittige mini chorizo
Belegen Beemster blokjes
Gemarineerde olijven
Noten melange
€ 7,90 per persoon

Vier uurtje
Flammkuchen met groene asperge en Pecorino

€ 3,90

Bapao gevuld met pulled pork

€ 4,00

Pretzeldog met een merguez worstje en Andalousesaus

€ 4,00

Naanbroodje met hummus van tomaat, geitenkaas en rucola

€ 4,30

Quesedilla met biet, avocado en spinazie

€ 4,30

Zoete aardappel burger op een tomatenbrood met geitenkaas en kool

€ 4,40

Pretzelbroodjemet geroosterde groenten en feta

€ 4,60

Authentieke piepers met romige mayonaise

€ 4,30

Fruitspies van ananas, meloen en druiven

€ 3,70

Receptie arrangement
Wij schenken 2 uur lang onbepert frisdranken, sappen, bier en huiswijnen, koffie en thee.
Daarbij serveren wij 3 warme en koude hapjes en een sharing plate. Het receptie
arrangement is aan te passen of uit te breiden, de kosten worden hierdoor wel
gewijzigd.
Snack bites koud
Spaanse fuet met een mousse van paarse wortel
Tataki tonijn met wasabi doperwten crème en sesam
Tartaar van kalf met basilicum en geroosterde hazelnoten
Zalf van makreel met frisse komkommer en Chioggia biet
Crispy duck met jonge prei en frisse radijs
Snack bites warm
Spicy chicken bite
Kaaskroketje met Goudse kaas en grove mosterd
Springroll met eend en glasnoodles
Table snack bites
Krokante kaasstengels
Geitenkaaskoekjes
Italiaanse olijven
Crudités met frisse dipper
Gebranden notenmix
Boerenbrood met tzatzikki
€ 24,00 per persoon

Buffetten
Italiaans bistro buffet
Aardappel salade met bieslook en crème fraîche
Romeinse salade met ansjovis, zacht eitje en gepofte tomaat
Pasta salade met gerookte spek, romige dressing en gegrilde paprika
Tomaten salade met gele tomaat, mozzarella en verse pesto
Vloerbrood met tapenade en gezouten boter
Varkenshaas met geroosterde pompoen en bosui
Kip stoofpotje met prei, knolselderij en bospeen
Risotto van parelgort met spinazie en waterkers
Geroosterde Charlotte aardappel met zeezout en knoflook
€ 47,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 39,95 per persoon, vanaf 50 personen

Barbecues
Tasty backyard barbecue
Griekse salade met komkommer, tomaat, rode ui en Kalamata olijven
Aardappel salade met kwark, bieslook en rode ui
Kool salade met bospeentjes en romige dressing
Pasta salade met gegrilde paprika
Rustique brood met gezouten boter en Italiaanse dippers
Sashlick van varkenshaas met paprika, rode ui en tomaat
Gelakte saucijs met sweet en spicy barbecue saus
Spicy chicken spies met limoen, gember en sate
Black angus burger met relish
Zalm met jonge prei en dille
€ 47,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 41,50 per persoon, vanaf 50 personen

Bistro diner
Genieten in een echte Bistro, wie herkent dat gevoel nu niet? Goede sfeer, gezellige
mensen en lekker eten!
Bistro menu 1
Geroosterde feta met gemarineerde pruimtomaten, basilicum en rucola
BBQ chicken leg met geroosterde bospeen en venkel
Franse citroen meringue met lemoncurd
€ 47,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 41,50 per persoon, vanaf 50 personen
Bistro menu 3
Charcutterie van serrano, spinata romana, manchego, olijven en landbrood
Gnocchi met basilicum pesto en paddestoelen
Tarte tatin van appel met boeren vanille ijs
€ 51,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 45,00 per persoon, vanaf 50 personen

Meer weten?

Neem contact op met onze collega’s van het sales- en reserveringsteam. Zij helpen u graag
bij de vertaling van uw wensen!
Telefoon: 030 - 262 73 74
E-mail: trouwen@koetshuisdehaar.nl

Kasteellaan 1
3455 RR Haarzuilens

Bezoek voor uitgebreide informatie, sfeerinpressies en brochures onze
website: www.koetshuisdehaar.nl

