
Flexibel
& Daadkrachtig

Rottegatsteeg 6

3953 MN  Maarsbergen

T: (033) 286 19 43

info@weistaar.nl

www.weistaar.nl

Openingstijden

Voor passanten: 

Di - Za  -  10:00 tot 17:00 uur

Voor feesten en partijen:

Uiterlijk geopend tot 01:00 uur

Op zondag, maandag en 

feestdagen zijn wij gesloten. “LANDELIJK 
    GENIETEN”



Welkom
Van iedere gelegenheid maakt Boerderij De Weistaar 

een bruisend spektakel. Van familiedag tot trouwfeest, 

van verjaardag tot teambuilding. Zelfs uw vergadering 

maken we bijzonder en extra effectief. 

Boerderij De Weistaar is prachtig landelijk gelegen in 

Midden-Nederland. Met uitzicht over de weilanden waar 

koeien en paarden grazen, bent u er even 

helemaal uit. Genieten verplicht!

Wij zijn trots op onze omgeving en willen u graag laten 

meegenieten. Daarom houden wij ervan om, waar 

mogelijk, pure streekproducten te gebruiken 

in onze gerechten.

Graag verwelkomen wij u en uw gasten in Boerderij 

De Weistaar. Kom sfeer proeven en genieten.  

U bent van harte welkom voor een rondleiding 

en een vrijblijvende kennismaking.

Met gastvrije groet,

Jan van Wolfswinkel 
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BOERENLUNCH BUFFET 
DE LUXE   21,95 p.p. 

Bestaande uit:

Huisgemaakte groentesoep

Diverse mini broodsoorten 

Gevarieerd zoet en luxe hartig beleg

Ambachtelijke kroket

Boerenrundvleessalade

Mini saucijzenbroodjes

Zalmsalade met gerookte zalm 

Koffie, thee 

Jus d’orange, melk, gekoeld water

Uitbreiding: 

Extra soep keuze         1,50 p.p.

Dessert                       v.a. 4,95 p.p.

Zie pagina 10 voor de mogelijkheden.

BRUNCH   27,95 p.p.

Een uitgebreid buffet bestaande uit:

Tomaten- en groentesoep

Grote variatie luxe 

mini broodjes

Lunch, Brunch 
      & High tea

Hartig en zoet beleg

Kroketten

Saucijzenbroodjes

Gehakballetjes

Onbeperkt koffie, thee, melk, gekoeld water en jus d’orange.

DESSERT   v.a. 4,95 p.p.

Breid uw buffet uit met een heerlijk dessert. 

Zie pagina 10 voor de mogelijkheden.

HIGH TEA    20,95 p.p.

Een 2½ uur durende high tea bestaande uit:

Warme hartige quiche

Vers belegde mini 

sandwiches met gerookte 

zalm eiersalade en brie

Scones met clotted cream 

en marmelade

Brownies van pure chocolade

Onbeperkt thee met diverse smaken. Kipsaté in pindasaus

Warme huisgemaakte 

quiche

Muffins

Luxe cupcakes

Petitfours 

Macarons

Zoute koekjes

Petit grand dessert
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Ook te boeken in onze lunchroom vanaf twee personen.

Gerookte zalm

Makreel 

Verschillende soorten  

salades



Buffetten 
    & Diners
KOUD EN WARM BUFFET    26,95 p.p.

Het koude gedeelte bestaat uit:

Twee soorten oerbrood

Kruidenboter en tapenade 

Rundvleessalade gegarneerd  

met twee soorten vleeswaren

Eiersalade

Gemengde salade 

Het warme gedeelte bestaat uit:

Kipschnitzeltjes

Gehakballetjes

Kipsaté in pindasaus

Vlees in oosterse saus

Uitbreidingen:

Warme seizoensgroenten

Start met een glaasje soep naar keuze    

Gesneden warme beenham  

en authentieke mosterdsaus    

Rundercarpaccio op schaal 

Warm vlees met boerengarnituur   

Zalm uit de oven in witte wijn saus

Zalm zijde (hele zalm 20 personen) 

DESSERT   v.a. 4,95 p.p.

Breid uw buffet uit met een heerlijk dessert. 

Zie pagina 10 voor de mogelijkheden.

1,00 p.p.

2,25 p.p.

2,75 p.p.

2,95 p.p.

3,95 p.p.

4,25 p.p.

49,95 p.st. 

VIER GANGEN BUFFET    38,95 p.p.

Voorgerechtenbuffet

Ardennerham met meloen

Vitello tonato (kalfsfricandeau)

Rundercarpaccio

Gerookte forel en zalm met toast en boter

Eiersalade, boerenrundvleessalade

Twee soorten oerbrood 

Kruidenboter en tapenade

Tussengerecht 

Een glaasje mosterdsoep

Hoofdgerechtenbuffet

Varkenshaas  

met roomsaus

Gevulde gevogelte

Zalm uit de oven

Diverse soorten  

seizoensgroenten

Uitgebreid nagerechtenbuffet  

Drie ijstaarten van boerenroomijs

Drie soorten bavaroise

Ambachtelijke dessertsaus

Petit grande desserts 

Slagroom

PIZZA OVEN    25,95 p.p.

Bak uw eigen pizza in onze pizza oven. U start 

met een huisgemaakte Italiaanse tomatensoep. 

Stel aansluitend de pizza samen met de verse 

ingrediënten vanaf ons buffet. 

Vervolgens gaat de pizza de oven in en binnen 

drie minuten geniet u van een heerlijke pizza 

met zelf gekozen ingrediënten. Als afsluiting 

serveren wij een Italiaans dessert, tiramisu met 

een toefje slagroom. Extra bolletje vanille-ijs 

bij dessert is 1,50 extra p.p. 

Onze pizza oven is niet geschikt voor elke zaal. 

Vraag naar de mogelijkheden.

MAARSBERGSE 
HUTSEL FRUTSEL      24,95 p.p.   

Samen met uw gasten gaat u bakken en 

braden in de reuzenkoekenpan. 

Het buffet bestaat uit: 

Saté

Shaslick

Hollandse  

kogelbiefstuk

Speklapjes

Kipfilets 

Hamburgers

UITBREIDING   6,95 p.p.

Warme zalmfilets in botersaus met citroen en 

warme gamba-spiesjes, welke voor u klaar 

staan op het buffet.  

HUTSEL FRUTSEL HULP   75,00

Kiest u voor onze Maarsbergse Hutsel Frutsel? 

Boek onze bak hulp en het bakken en braden 

wordt voor u verzorgt tijdens de 

gehele periode.

Nasi

Frites

Roseval aardappeltjes 

uit de oven

Vitello tonato  

(kalfsfricandeau)

Zalmsalade

Gerookte zalm

Gerookte forel  

en makreel

Frites

Aardappelgratin

Roseval aardappeltjes  

uit de oven 

Gemengde salade

Drie soorten salades

Gemengde salade

Diverse sausjes

Twee soorten oerbrood 

Kruidenboter en tapenade

Frites en gekruide  

Aardappelpartjes
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Buffetten 
   & Diners
TAFELGRILLEN    23,95 p.p.

U start met een paprika-tomaatsoep, welke

wordt uitgeserveerd. Aansluitend wordt er

een ruime variatie vleessoorten op tafel

gepresenteerd om te grillen, inclusief 

gemengde salade, diverse sausjes, oerbroden 

met kruidenboter, tapenade en frites.

LUXE WINTERBUFFET    20,95 p.p.

U begint met een groentesoep gevolgd door 

een Hollands buffet bestaande uit boerenkool, 

hutspot, zuurkoolstamppot, rode kool, 

rookworsten, speklapjes, runderstoofpotje, 

uitgebakken spekjes, aardappelgratin, 

appelcompote, stoofpeertjes, zilveruitjes 

en augurken.

DESSERT   v.a. 4,95 p.p.

Breid uw buffet uit met een heerlijk dessert. 

Zie pagina 10 voor de mogelijkheden.

DINERBUFFET    35,95 p.p.

Etagère, welke wordt uitgeserveerd op tafel, 

met een proeverij van carpaccio, vitello 

tonato (kalfsfricandeau), gerookte zalm, 

schwarzwalderham met meloen, glaasje 

soep en breekbrood met kruidenboter en 

tapenade.

Het buffet bestaat uit zalm uit de oven, 

varkenshaasmedaillons, Veluwse kip in rode 

wijnsaus, twee soorten seizoensgroenten, 

frites, roseval aardappeltjes uit de oven en 

een gemengde salade.

Een proeverij van nagerechten, welke wordt 

uitgeserveerd op tafel, met bavaroise, 

hazelnoot-karamel taartje, yoghurtijs, vers 

fruit en een toefje slagroom.

SHARING DINNER    37,45 p.p.

Etagère, welke wordt uitgeserveerd op tafel, 

met een proeverij van carpaccio, vitello 

tonato (kalfsfricandeau), gerookte zalm, 

schwarzwalderham met meloen, glaasje 

soep en breekbrood met kruidenboter en 

tapenade.

Het hoofdgerecht wordt geserveerd op tafel 

(sharing) en bestaat uit zalm uit de oven, 

varkenshaasmedaillons, één soort seizoens-

groenten, frites, roseval aardappeltjes uit 

de oven en een gemengde salade.

Een proeverij van nagerechten, welke wordt 

uitgeserveerd op tafel, met bavaroise, 

hazelnoot-karamel taartje, yoghurtijs, 

vers fruit en een toefje slagroom.

TIP! Voor dezelfde prijs kunt u de 

proeverij van nagerechten vervangen 

voor ons bourgondisch dessertbuffet. 

Zie de volgende pagina voor de inhoud 

van dit buffet.
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Nagerechtenbuffetten
Drankarrangement
(alleen in combinatie met lunch, buffet of diner)

Start uw feest met een kop koffie en iets lekkers erbij.

Ontvangst twee maal koffie, thee of frisdrank met gesorteerd gebak  7,65 p.p.

Ontvangst twee maal koffie, thee of frisdrank met mini petit fours 7,65 p.p.

Hiervoor rekenen wij één uur m.b.t. een drankarrangement. 

Wij bieden de mogelijkheid aan om uw diner of buffet uit te breiden met een drankarrangement. 

Dit houdt in onbeperkt drank tijdens de gehele periode, zowel binnen als buitenlands 

gedistilleerd met tot slot een kopje koffie.

Gedurende twee uur  extra

Gedurende drie uur   extra

Gedurende vier uur   extra

Gedurende vijf uur   extra

Gedurende zes uur   extra

PRIJZEN DRANKJES  
U kunt er ook voor kiezen om de consumpties op basis van nacalculatie in rekening te laten 

brengen. Hierbij een overzicht van onze losse consumptieprijzen. 

Koffie         2,25

Thee          2,25

Frisdrank        2,75

Fluitje (bier)        2,75

Vaasje (bier)        2,95

Flesje bier (o.a. Radler, Leckere)      3,50

Wijn         3,75

< 99 pers.     100 pers. >

12,50 p.p.   11,50 p.p.

15,50 p.p.  14,50 p.p.

18,50 p.p.  17,50 p.p.

21,50 p.p.  20,50 p.p.

24,50 p.p.  23,50 p.p.

Binnenlandsgedistilleerd  3,50

Buitenlandsgedistilleerd  3,95

Champagne (charlemagne) 3,95

Prosecco    3,95

Consumptiemunten   2,95

(zonder buitenlandsgedistilleerd)

IJSBOMBE    4,95 p.p. 

IJsbol met een laag van romige chocolade  

en noten, met een verrassende vulling.

BOURGONDISCH 
DESSERTBUFFET    8,95 p.p. 

Bestaande uit drie soorten verse 

boerenroomijstaarten, drie soorten 

bavaroise, ambachtelijk dessertsauzen,

petit grande desserts en slagroom.

DESSERTBUFFET DELUXE    11,45 p.p. 

Uitgebreid nagerechtenbuffet met vier soorten 

boerenroomijstaarten, drie soorten bavaroise, 

ambachtelijke dessert sauzen, salade van vers 

fruit, flensjes met warme chocoladesaus, petit 

grande desserts en slagroom.

EEN PROEVERIJ VAN 
NAGERECHTEN    8,95 p.p.

Welke wordt uitgeserveerd op tafel, met 

bavaroise, hazelnoot-karamel taartje, 

yoghurtijs, vers fruit en een toefje slagroom.
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PRIJZEN PATISSERIE  
Gesorteerd gebak   3,25 p.st.

Mini Petit Fours    3,25 p.p.

Taartenbuffet vanaf 80 pers.   3,25 p.p.

Vlegel     2,50 p.st.

Petit four     2,75 p.st.

Krentenwegge   1,95 p.st.

Koffiebroodje   1,95 p.st.

Cupcake     1,95 p.st.

Slagroomsoesjes   1,50 2 p.p.

Bonbon (bijv. bij slot koffie)  0,85 p.st.

Schotelgeld    2,00 p.p.

(indien u zelf uw bruidstaart of gebak meebrengt)

Sweet table    6,50 p.p.

Van Jan Banket en bestaande uit cupcake, 

donut, lollypop, magnum, boterboek, 

slagroomsoesjes en mini gebak. 
(kleur zelf te bepalen)

Prijzen patisserie
   en hapjes

PRIJZEN HAPJES  
Nootjes    0,70 p.p.

Warm hapje    0,85 p.st.

Koud hapje    1,00 p.st.

Snack groentes     1,25 p.st.

BRUIDSTAART EN BRUIDSIJSTAART  
Kleed uw trouwdag feestelijk aan met een

bruidstaart Van Jan Banket. Gaat u voorkeur 

uit naar een stapeltaart met verse bloemen, 

een bruidstaart op een etagère of een 

bruidstaart geheel in de kleur roze?

Wij helpen u graag verder.

Bruidstaart etagère    6,95 p.p. (v.a. 35 pers.)

Stapel Bruidstaart    8,95 p.p. (v.a. 35 pers.)

Schotelgeld    2,00 p.p.

(indien u zelf uw bruidstaart of gebak meebrengt)

TROUWEN     
  IN DE WEISTAAR

SWEET TABLE 
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UITBREIDINGEN  
Twee stokjes kipsaté met stokbrood 

Mini broodje hamburger  

Broodje kroket    

Puntzak frites     

IJscokar     

Saucijzenbroodje   

Half saucijzenbroodje   

Koud hapje

Warm hapje   

Nootjes

Puntje pizza met tomaat en kaas

Puntje pizza met tomaat en kaas, 

live klaargemaakt in de zaal uit onze 

pizza oven  (minimaal 50 personen)

Onze pizza oven is niet geschikt 

voor elke zaal. Vraag naar de mogelijkheden. 

1

BASIS ARRANGEMENT  
U wordt ontvangen met koffie en 

feestelijk gebak, onbeperkt drank tijdens 

de gehele periode, zowel binnen als 

buitenlandsgedistilleerd, één koud hapje, drie 

warme hapjes, nootjes en een slot kopje koffie.

                  < 99 pers.     100 pers. >

3-uurs 22,50 p.p.  21,50 p.p.

4-uurs  24,95 p.p.  23,95 p.p.

4½-uurs 27,45 p.p.  26,45 p.p.

Start prosecco

Wilt u liever starten met een glas prosecco? 

Dit kan! Indien u de koffie met gebak laat 

vervallen blijft de prijs gelijk.

UITGEBREID ARRANGEMENT     

U wordt ontvangen met koffie en 

feestelijk gebak, onbeperkt drank tijdens 

de gehele periode, zowel binnen als 

buitenlandsgedistilleerd, nootjes op tafel, 

één koud hapje en vier warme hapjes, late 

night snack bestaande uit een puntzak friet 

en tot slot een kopje koffie. 

Kies voor een extra uitbreiding van een 

koud hapje. Op elke tafel serveren wij dan een 

plateau met luxe koude hapjes, 1,00 extra p.p.

 < 99 pers.     100 pers. >

4-uurs  27,50 p.p.  26,50 p.p.

4½-uurs 30,00 p.p.  29,00 p.p.

5-uurs 32,50 p.p  31,50 p.p.

4,00 p.p.

3,50 p.p.

2,95 p.p.

2,50 p.p.

3,95 p.p.

2,50 p.p.

1,50 p.p.

1,00 p.p

0,85 p.p.

0,70 p.p.

1,95 p.p.

3,95 p.p.

Feestavond & receptie 
arrangementen

Uitgebreid 
arrangement 
& uitbreidingen

        Feesten 
       & Partijen
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ARRANGEMENT MET BUFFET  
Aanvang vanaf 20:00 uur. U wordt ontvangen 

met koffie en feestelijk gebak, onbeperkt 

drank tijdens de gehele periode, zowel 

binnen als buitenlands gedistilleerd, nootjes, 

bitterbal, een buffet met stukjes kipsaté in 

pindasaus, gehaktballetjes, gesneden warme 

beenham met beenhamsaus, twee soorten 

salades, frites, twee soorten oerbrood met 

kruidenboter, tapenade en tot slot een 

kopje koffie. 

                  < 99 pers.     100 pers. >

4-uurs  33,45 p.p.  32,45 p.p.

4½-uurs 35,95 p.p.  34,95 p.p.

Feest & receptie
    arrangement

(alleen geschikt voor een avond vanaf 20:00 uur) 

Extra aankleding? Onze styliste 
verzorgt dit graag voor u.
www.designbyj9.nl

16



 INDOOR MINI BOERENGOLF    7,95 p.p.

Dit spel kan het hele jaar door gespeeld 

worden. Het parcours bestaat uit 18 holes met 

boerenhindernissen. De spelduur is 1½ à 2 uur. 

Een spel dat garant staat voor veel plezier, 

voor jong en oud. Indien u boerengolf 

reserveert kunt u op de dag zelf nog bepalen 

of u binnen of buiten wilt spelen. Het spel is 

met meerdere gezelschappen tegelijkertijd te 

spelen tot uiterlijk 18:00 uur. Na 18:00 uur kunt 

u het spel en de bijbehorende zaal exclusief 

reserveren voor uw gezelschap in 

combinatie met één van onze 

arrangementen. 

BOERENGOLF    7,95 p.p.

Dit is een spel dat wordt gespeeld in de 

weilanden van De Weistaar. U krijgt van ons 

het bijzondere speelmateriaal en klompen te 

leen om onze koeiengreen te mogen betreden. 

Het spel kan gespeeld worden van 2 tot 80 

personen en neemt 1½ à 2 uur tijd in beslag. 

Wij adviseren u dikke sokken mee te nemen. 

Indien u boerengolf reserveert kunt u 

op de dag zelf nog bepalen of u binnen of buiten 

wilt spelen. Er bestaat een mogelijkheid dat u 

met meerdere gezelschappen tegelijkertijd het 

spel speelt.

IK HOU VAN HOLLAND SHOW  400,- per show

Deze spannende show wordt gespeeld met  

uw eigen gezelschap. Er worden twee groepen 

gemaakt en deze groepen gaan tegen elkaar 

strijden. Wie weet het meest over Nederland? 

Doormiddel van de verschillende rondes zal 

duidelijk worden welke groep de titel ‘Ik hou van 

Holland’ gaat winnen. Er worden vragen gesteld 

over de Nederlandse cultuur, sport, BN’ers enz. 

Verder komen de echte Hollandse meezingers 

aanbod! De show duurt ruim 1 uur en wordt  

door onze presentator in goede banen geleid.

HUIFKARTOCHT    125,- per huifkar

Met paard en wagen maakt u een tocht door  

het groene hart van Nederland. De tocht  

duurt ongeveer 1 uur. Er kunnen maximaal 

15 volwassenen mee in de huifkar.

Aanbod 
    Workshops en activiteiten

SOLEX, E-KICKBIKE STEPS, 
E-CHOPPERS    35,- p.p.

Maak een schitterende tocht door onze 

landelijke omgeving. Kies voor een solex  

(fiets met hulpmotor) of ga voor de elektrische 

kickstep of elektrische chopper. De route duurt 

ongeveer 2 á 2½ uur. 

STEPPEN    15,- p.p.

Maak een schitterende tocht door de Utrechtse 

Heuvelrug. Op de step kunt u op een sportieve 

manier de omgeving verkennen. Steppen is te 

boeken vanaf minimaal 15 personen.

KANOTOCHT     6,50 p.p.

Deze kanotocht op het valleikanaal brengt u 

langs de ongerepte natuur van de Gelderse 

Vallei. Het oer Hollandse landschap is een lust 

voor het oog. De tocht duurt ongeveer 1 uur. 

U start op zo’n 5 minuten rijden van De 

Weistaar. U krijgt hiervoor een

routebeschrijving mee.

KAAS- EN BOTERMUSEUM     Gratis

Al wandelend door het museum zult u vele 

indrukken opdoen van vroeger. Het museum 

geeft o.a. een beeld van het maken van 

kaas en boter. Speel het oud Hollandse 

spreekwoordenspel en combineer het  

museum met een bezoek aan onze 

Landwinkel.

ENTERTAINMENT     

Uiteraard is het mogelijk om tijdens uw 

feest een artiest of band uit te nodigen. 

Graag vernemen wij dit van u zodra u een 

reservering maakt. Vraag naar onze lijst met 

suggesties voor tal van mogelijkheden, zoals 

een pianist, troubadours, casino, Hollandse 

meezingers, DJ, bands en nog veel meer. 

“Boerengolf
   binnen of buiten”
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op

Zit uw workshop of activiteit er niet tussen? 

Geen probleem, graag maken wij een 

arrangement op maat voor u. Door onze 

jaren lange ervaring en grote binnen- en 

buitenlocatie hebben wij veel mogelijkheden. 

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan.

BUBBELVOETBAL  22,50 p.p. (v.a. 20 pers.)

Een hilarisch, sportief en actief spel. 

Bubbelvoetbal hanteert alle regels van het 

reguliere voetbal alleen is er één groot verschil. 

Je mag je tegenstander omvergooien! Het spel 

duurt ongeveer 1½ uur.

ARCHERY ATTACK  22,50 p.p. (v.a. 20 pers.)

Gewapend met een handboog en speciale 

rubber-pijlen gaat u in twee teams de strijd met 

elkaar aan. Archery Attack is een combinatie van 

boogschieten, paintball en trefbal. 

HAKA WORKSHOP  27,50     (v.a. 20 pers.)

Naast dat er flink wordt gebruld, met de voeten 

op de grond word gestampt en daadkrachtige 

bewegingen worden gemaakt, leren de 

deelnemers zich af te stemmen op elkaar en de 

grondbeginselen van de authentiek vorm van 

de bekendste HAKA de Ka Mate! Een oeroude 

ceremoniële HAKA dans. U gaat ook aan de slag 

met een eigen groep HAKA. Zowel de tekst als 

de beweging word ter plaatse bedacht en aan 

elkaar gepresenteerd. Deze workshop duurt 

ongeveer 1 uur.

LASERKLEIDUIFSCHIETEN   29,95 p.p. 

(v.a. 40 pers.)  

Sensationeel, veilig en bovendien milieubewust; 

dat is de activiteit laserkleiduifschieten. In een 

spannende competitie gaat u op jacht naar de 

weggeschoten kleiduif. 

Deze uitdagende activiteit is geschikt voor 

iedere leeftijd en ook uitstekend inzetbaar in 

het donker. Het spel duurt 1½ uur. 

ESCAPE-SPEL 22,50 p.p. (v.a. 20 pers.)

Zo zit je te genieten van een hapje of drankje 

en zo wordt je geconfronteerd met een 

opmerkelijke verdwijning: de kok is weg? 

Heibel in de keuken en geen hapjes op tafel, 

dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat 

is er gebeurd? Lukt het u om zo snel mogelijk 

te achterhalen waar de kok is doormiddel van 

de escape opdrachten?  Wel belangrijk want 

anders laat dat laatste hapje op zich wachten… 

De arrangementen op deze pagina zijn 

alleen bij ons te boeken in combinatie 

met een compleet arrangement. 

Aanbod 
    Workshops en activiteiten

Iedere deelnemer krijgt zijn eigen boog, 

masker en een aantal pijlen in het begin. 

Omdat de pijlen een zachte rubberen punt 

hebben is Archery Tag heel veilig, maar wat 

het zo spannend maakt is de snelheid waarmee 

er geschoten kan worden. Dit spel duurt 

ongeveer 1½ uur.

BOERENBOOTCAMP  9,95 p.p. 

Wilt u met familie, vriendengroep of team een 

sportieve uitdaging in de buitenlucht? Kies dan 

voor Boeren Bootcamp! Ga in stijl aan de slag 

met trekkerbanden, hooibalen maar ook stoere 

gewichten en touwen. Met onze Boeren 

Bootcamp zorgt u voor een ultiem “team-

gevoel” en gaat u voldaan het weiland weer 

uit. De bootcamp duurt 45 à 60 minuten en het 

niveau is aan te passen aan zowel beginners als 

gevorderden.

 (v.a. 12 pers.)
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Overige 
 Informatie

KINDEREN  
Voor kinderen hanteren we aangepaste 

tarieven wat betreft onze maaltijden, 

drank- en feestavondarrangementen.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar

Kinderen van 4 t/m 10 jaar

Kindermenu (vruchtenspies,  

frietjes met snack en kinderijsje)

AANTAL GASTEN  
Het definitieve aantal personen vernemen 

wij graag uiterlijk tien dagen voor de 

aanvangsdatum. Het aantal personen dat 

u doorgeeft wordt minimaal in rekening 

gebracht. Komen er meer gasten dan wordt 

het aantal aanwezige personen in rekening 

gebracht.  

DIEET / ALLERGIE  
Heeft u of één van uw gasten een dieet 

en/of allergie? Meld het ons, zodat wij 

er extra aandacht aan kunnen besteden.

ZAALHUUR  
De prijzen die vermeld staan in deze 

brochure zijn gebaseerd op groepsprijzen 

vanaf 20 volwassenen. 

Indien u onder de 20 volwassenen reserveert 

brengen wij zaalhuur in rekening. Graag 

informeren wij u over de mogelijkheden.

ANNULERINGSVERZEKERING  
Wij bieden u de mogelijkheid aan om 

een annuleringsverzekering af te sluiten. 

De kosten hiervoor zijn 4% van de 

factuurwaarde. Indien u deze verzekering 

bij ons heeft afgesloten kunt u hier ten 

alle tijden gebruik van maken. Mocht er 

iets gebeuren, waardoor u het feest niet 

door wilt laten gaan, kunt u de reservering 

annuleren en betaalt u alleen de kosten voor 

de annuleringsverzekering. Wat voor u een 

reden is om de reservering te annuleren is 

voor ons ook een geldige reden. Indien u 

geen annuleringsverzekering bij ons heeft 

afgesloten zijn op alle overeenkomsten 

die wij sluiten de Uniforme Voorwaarden 

Horeca (UVH) van toepassing. Dit betekent 

dat, indien u moet annuleren, er kosten in 

rekening worden gebracht.

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden, 

januari 2021.

gratis

50% korting

8,50 p.p.

22



VERGADERING  
Voor de zakelijke gast is De Weistaar een 

perfecte locatie. Waarom? Omdat wij ons 

centraal in Nederland bevinden (5 minuten 

vanaf de A12 en 10 minuten vanaf de A28), 

gratis parkeergelegenheid bieden aan ruim 

200 auto’s en inspirerend zijn. Uiteraard zijn 

al onze zalen voorzien van media-apparatuur 

die u nodig heeft.

JA IK WIL! TROUWEN IN 
DE WEISTAAR  
Trouw in ons weiland of in onze aangeklede 

trouwzaal. Kies voor één locatie waar u uw 

dromen waar kunt maken. Uw gasten zullen 

deze ervaring nooit meer vergeten.

Samen met u zullen wij alles tot in de puntjes 

regelen. Met als doel er een fantastische dag 

van te maken. Wij denken graag met u mee! 

KIES VOOR ÉÉN 

LOCATIE WAAR U UW 

DROMEN WAAR KUNT 

MAKEN

VERGADERING 

EN TEAMBUILDING

Vraag naar onze trouwbrochure en 

ontdek onze mogelijkheden.

Vraag naar onze vergaderbrochure en 

ontdek onze mogelijkheden.
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NOTITIES

Thuis genieten van onze gerechten? Bestel onze 
afhaal salades en luxe borrelhapjes plank!

27


