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Maarsseveensevaart 7A - 3601 CC Maarssen    tel.0346-561590

gratis parkeergelegenheid voor ca. 140 auto’s, gratis WIFI aanwezig.

www.deheerenvanmaarssen.nl                             info@deheerenvanmaarssen.nl

Diner-Lunch - Borrel - Groepen - High Tea - Evenementen - 

Vergaderingen.

De Heeren van Maarssen biedt de mogelijkheid  om in een 

sfeervolle ambiance te dineren. Het restaurant is geheel ingericht 

in een huiselijke en gezellige sfeer. Laat uw bezoek beginnen bij de 

openhaard of in het restaurant, met een goed glas wijn of een 

lekker koud biertje. 

Of wat dacht u van een borrel of kopje koffie in onze lounge? 

ons "eet- en drinklokaal".

U kunt uw keuze maken uit de diverse gerechten van de menukaart. 

Daarnaast adviseren we u graag over de specialiteiten van 

Wij willen u graag informeren over: 
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Hartig taartje

Hieronder treft u onze brunch mogelijkheden aan:

Rundvleescroquetten

Een glas jus d'orange p.p.

Of u een ontbijt-fan, lunch-lover, hartig-type of zoetekauw bent, 

tijdens de Heerenbrunch staat er sowieso iets voor u op tafel. 

Zilver

Plank met diversiteit aan vleeswaren en kazen

U kunt reserveren voor de Heerenbrunch door ons een e-mail te 

sturen. 

Jam en hagelslag

Mini dessert

Eiergerecht

Jam en hagelslag

Versgebakken croissants, mini broodjes, boerenwit en boerenbruin

Keuze uit twee verschillende soepen

Versgebakken croissants, mini broodjes, boerenwit en boerenbruin

Keuze uit twee verschillende soepen

      € 27,50

Goud

Een glas jus d'orange p.p.

      € 33,00 

Voor kinderen t/m 12 jaar rekenen wij de halve prijs. 

Eiergerecht

Te reserveren vanaf 25 personen.

Gerookte zalm 

Rundvleescroquetten

Alle prijzen zijn per persoon

Plank met diversiteit aan vleeswaren en kazen

Mini dessert
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Glas Cava    €   5,00
High Tea met soep en quiche € 32,50

High Tea met soep   € 28,50
High Tea met quiche   € 29,00

Alle prijzen zijn per persoon. 
Te reserveren vanaf 2 personen.

U kunt online reserveren voor uw high tea of stuur ons 

Kinder High Tea   € 16,50
Onbeperkt Fristi, Chocomel of appelsap

Samen met je familie of vrienden en vriendinnen bijkletsen 
in een bijzondere entourage en je door de bediening in de 
watten laten leggen?

Kies voor een high tea bij de Heeren van Maarssen.

Een high tea bij de Heeren van Maarssen vindt plaats 
tussen 12.00 en 16.00 uur en is vanaf 2 personen of met 
een groter gezelschap te bestellen. 

Het is mogelijk om de high tea uit te breiden met een soep 
of lekkere quiche. Dit arrangement duurt ongeveer 2 uur. 

een e-mail. 

In goed gezelschap kunt u bij ons zowel binnen als buiten 
op ons heerlijke terras genieten van een high tea met naar 
believen een glaasje bubbels, een scala aan zoete en 
hartige hapjes met daarbij verse thee naar keuze. 

High Tea    € 24,00
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Jupiler van de tap en binnenlands gedestilleerd. 

geschikt is voor uw gezelschap. 

Voor uw ontvangst, borrel of receptie bieden wij een ruim 
assortiment aan hapjes en drankjes. U kunt kiezen voor drankjes 
op basis van nacalculatie of een drankarrangement. 

Voor grote groepen is het mogelijk om het sfeervolle 
loungeterras of de Heerenkamer apart te reserveren.

In overleg met u wordt er besloten welke ruimte 

Hollands drankarrangementen:
Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, huiswijnen, 

Gin, Bacardi, wodka en whisky 

is het mogelijk dat er zaalhuur in rekening wordt gebracht.

Prijzen per stuk 

Drankenpakket deluxe +€1,- extra per uur p.p.

Bruidsijstaart  vanaf € 7,00

Hollands drankenassortiment

Luxe gebakje   € 6,00
Bruidstaart  vanaf € 7,00

€ 8,00 per uur, per persoon.

Receptiegebakje   € 4,00

Glas Cava   € 5,00

Afhankelijk van de invulling van uw feest, receptie of bruiloft 
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Luxe zoute koekjes en nootjes

Luxe zoute koekjes en nootjes

1x Kaasvinger

Luxe zoute koekjes en nootjes

1x Zalm rolletje

1x Mini saucijzenbroodje

Net wat meer: 

1 Ronde kaas/worst

3x Warm bittergarnituur € 8,00 p.p.

1x Kaasvinger

Lekker simpel: 

1x Bruscetta

Heeren van Maarssen:

2x Bitterballen

1x Krokant kipstukje

1x Mini saucijzenbroodje

1x Gepaneerde gamba € 11,50 p.p.

1x Bruscetta

1x Yakatori spiesje

1x Puntzakje friet

3x Warm bittergarnituur  € 13,50 p.p.

De Luxe: 
Luxe zoute koekjes en nootjes

1x Bruscetta

1x Zalm rolletje

1x Garnalencocktail

1x Yakatori spiesje

3x Warm bittergarnituur  € 18,00 p.p.

1x Black-Angus spies

1x Blini
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Let's Carbecue!

BBQ-arrangement worden aangeboden vanaf 25 personen. 

Onze kok zal tijdens het diner 2 uur achter de BBQ staan.

BBQ Arrangement A  € 29,00 p.p.

Saté I Sparerib I Steak I Utrechtse Burger

Een barbecue feestje voor al uw vrienden en familie of met 

collega's? Dit kan bij restaurant De Heeren van Maarssen met 

de Carbecue. Carbecue is een uniek concept dat het mogelijk 

maakt om met de voorkant van een klassieke Kever een 

barbecue te kunnen organiseren. Op ons zonnige terras kunt 

u tijdens het zomerseizoen genieten van een heerlijke 

barbecue bereidt door onze koks. 

Cocktail- home made BBQ- Saté - en knoflooksaus

Dessert € 8,00 p.p.

Nagerecht van de actuele kaart. 

Wanneer u uw arrangement wenst uit te breiden dient dit 

vooraf doorgegeven te worden. 

Stokbrood met kruidenboter 

Breidt uw arrangement uit met�

BBQ Arrangement B  € 34,00 p.p.

Garnituren: Friet I Rauwkost I Salade

Stokbrood met kruidenboter 

BBQ- arrangementen zijn ook vegetarisch te verkrijgen: 

Groenteburger I Vegetarische shaslick I Vegetarische saté I 

Groentespies I Maiskolf

Vismarkt I Saté I Sparerib I Steak I Utrechtse Burger

Cocktail- home made BBQ- Saté - en knoflooksaus

Garnituren: Friet I Rauwkost I Salade
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4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 2 nagerecht 

Deze formule van dineren is geschikt voor informele 

bijeenkomsten en business meetings. Wij serveren u een 

variëteit aan culinaire gerechtjes door de avond heen tijdens 

the Walking Dinner. 

6 gangen bestaande uit: 

2 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 1 nagerecht 

8 gangen bestaande uit:

€ 44,00 p.p.

Te reserveren vanaf 20 personen

3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 nagerecht 

De keukenbrigade bereidt een heerlijk diner in een 

ongedwongen sfeer. Door het flexibele concept van the 

Walking Dinner bent u in de gelegenheid om met al uw 

gasten te spreken 

€ 37,50 p.p. 

€ 48,00 p.p.

10 gangen bestaande uit:

Arrangementen Walking Dinner:

Alle prijzen zijn per persoon.
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Brood met smeersels

Duosalade : Huzarensalade | Komkommersalade

Atjar en kroepoek

Kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes

Pulled pork met BBQ saus

Rijkelijk gevulde nasi

Komkommer/tomaatsalade

Sajoer boontjes en sambaleitjes

Frites met mayonaise

€ 30,00 p.p.
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De buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen.

Frites met mayonaise

Brood met smeersels

Plank met diversiteit aan vlees en vis

Malse Black Angussteak met pepersaus

Amuse: glaasje soep van het seizoen

Pulled zalm

Aardappelgratin

Kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes

Warme beenham met honing-mosterdsaus

K
la

ss
ie

k
 b

u
ff

e
t

Keuze uit 2 salades: 

Huzarensalade

 

Zalmsalade

Tonijnsalade

€ 36,00 p.p.

Vleessalade

Groene salade

Pastasalade 

Tomaten/komkommer salade
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Amuse: glaasje soep van het seizoen

Brood met smeersels

Plank met diversiteit aan vlees en vis

Klassieke rundercarpaccio

Malse Black Angussteak met pepersaus

Kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes

Warme beenham met honing-mosterdsaus

Frites met mayonaise

Aardappelgratin

Gamba’s met wokgroenten

De buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen. D
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Huzarensalade

Vleessalade

  

Keuze uit 3 salades:

Groene salade

Tomaten/komkommer salade

Zalmsalade

Tonijnsalade

Pastasalade 

€ 42,00 p.p.
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Wanneer u uw arrangement wenst uit te breiden,

dient dit vooraf doorgegeven te worden.

Breidt uw arrangement uit met.......

Dessert  € 8,00 p. p.

Nagerecht van de actuele kaart.

TIP:



Gratis WIFI

Onbeperkt koffie en thee

Gratis parkeren

Vers fruit
Zoete lekkernijen

€ 19,50 p.p.

Gratis WIFI

€ 39,50 p.p.

Onbeperkt koffie en thee.
Zoete lekkernijen
Vers fruit
Heerenlunch

Gratis parkeren

v.a. € 175.-

Microfoon  € 25,-
Beamer  € 25,-
Flipover  € 25,-

Prijzen extra materiaal

Zaalhuur

4- uurs arrangement

8- uurs arrangement
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Eigen buitenterras.

Voorbeelden opstelling

Bij de Heeren van Maarsen kunt u kiezen uit verschillende 

vergaderarrangementen afhankelijk van het aantal uur dat u bij 

ons wilt vergaderen. Uiteraard kunnen wij ook in overleg met u 

een vergaderarrangement op maat samenstellen. Wij 

bespreken graag alle mogelijkheden met u.  Wilt u meer 

informatie of reserveren? Neem gerust  contact met ons op 

door ons een e-mail te sturen.

Op zoek naar een vergaderlocatie? 
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Vergaderarrangementen worden 
aangeboden vanaf 15 personen.
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Als een van uw naasten wegvalt, moeten er in korte tijd veel 
beslissingen worden genomen.

de mogelijkheden.
Graag staan wij u te woord om u te vertellen over 

Wij werken regelmatig samen met verschillende 
begrafenisondernemers uit  Maarssen en Utrecht. 

Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, huiswijnen, Jupiler van 
de tap en binnenlands gedestilleerd.

Saucijzenbroodje  € 5,50

Hollands drankarrangementen:

Hollands drankenassortiment

Broodje kroket  € 5,00

 

Luxe belegd broodje  € 6,50

€ 8,00 per uur, per persoon.

Kaasbroodje   € 5,50

Soep     € 5,00

Prijzen per stuk
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Afhankelijk van de invulling van uw condoleance is het 
mogelijk dat er zaalhuur in rekening wordt gebracht.



uitgave januari 2023 hthdesign

Maarsseveensevaart 7A - 3601CC Maarssen
tel. 0346 - 561590

info@deheerenvanmaarssen.nl

huiselijke
gezellige

heerlijk

sfeer

buitenterras

uitgebreide

high tea

menukaart

lounge

buffetten

brunch

dinner
walking 


