Maarsseveensevaart 7A - 3601 CC Maarssen

tel.0346-561590

gratis parkeergelegenheid voor ca. 140 auto’s, rokerslounge, gratis Wifi.

www.deheerenvanmaarssen.nl

info@deheerenvanmaarssen.nl

High Tea
De High Tea is ontstaan tijdens de regeerperiode van koningin Victoria van Engeland.
In 1840 werd de introductie gedaan door de hertogin van Bedford,
die vaak tegen het einde van de dag trek begon te
krijgen en dan thee met sandwiches liet opdienen.
Na verloop van tijd nodigde ze wat vrienden uit om
met haar te genieten van de hapjes en de thee. Zo
werd deze happening al snel "trendy".
Ook in Nederland is de High Tea inmiddels populair
geworden. Daarom kunt u samen met familie,
vrienden of zakenrelaties bij De Heeren van
Maarssen genieten van een uitgebreide High Tea.

Wij serveren Engelse scones, bladerdeegbroodjes, marmelade,
friandises, sandwiches met gerookte zalm, gerookte kip en kaas,
fruitgarnituur, crème fraiche en een variatie aan theesoorten.
High Tea is ook uitermate geschikt voor grotere groepen.
High Tea € 18,50
Kinder High Tea(tm. 12 jaar) € 14,95
onbeperkt Fristy, Chocomelk of appelsap en kinderlekkernijen, zoals een spekspiesje

High Tea met soep € 23,00
High Tea met quiche € 23,50
High Tea met soep en quiche € 26,50
Glas Prosecco € 3,95
alle prijzen per persoon.

High Tea vanaf 2 personen.
Gelieve te reserveren.

“Smaakvolle wijnen, met zorg gekozen”

High Wine
In navolging van onze populaire High Tea-arrangementen kunt
u ook heerlijk ontspannen genieten van een uitgebreide High Wine.

Introductie High Wine
Rond borreltijd komen de glazen wijn in combinatie
met lekkere hapjes op tafel.
In plaats van een pot thee kan er nu gekozen worden uit
verschillende wijnen en prosecco.
Na een heerlijk glaasje soep, blijven de sandwiches en cupcakes
dit keer achterwege en worden vervangen door bijvoorbeeld
crostini met parmaham, olijven, gamba’s en pepers gevuld met
roomkaas.
Een lekkere bite om bijvoorbeeld iets te vieren, als verrassing
of om op vrijdag het weekend mee in te luiden.

Tijdens de high wine kunt u kiezen uit:
-Rode Wijn
-Witte Wijn
-Rosé
-Prosecco
-Rosé Prosecco

Vanaf 2 personen voor € 27.50 p.p
incl. één fles wijn per 2 personen
De gerechten van onze High Wine kunnen variëren.

“Met een kopje koffie of uw aperitief,
gezellig bij de openhaard”

Brunch

Hieronder treft u een selectie van onze brunch mogelijkheden aan.
Deze zijn natuurlijk aan te passen aan uw wensen en die van u gasten.
Onderstaande invullingen kunnen alleen op reservering worden verzorgd.
Voor kinderen tm. 12 jaar rekenen wij de halve prijs.

Brons:
-Keuze uit 2 verschillende soepen
-Ham, fricandeau, rosbief, ossenworst, belegen kaas en
komijnekaas
-Croissants, maanzaad/sesambroodjes, boerenwit,
boerenbruin en zoete brioches
-Omelet
-Rundvleescroquetten
-Glas melk of karnemelk en een glas jus d'orange

€ 19,50

per persoon.

Zilver:
-Keuze uit 2 verschillende soepen
-Ham, fricandeau, rosbief, ossenworst, belegen kaas en
komijnekaas
-Croissants, maanzaad/sesambroodjes, boerenwit,
boerenbruin en zoete brioches
-Omelet
-Rundvleescroquetten
-Glas melk of karnemelk en een glas jus d'orange
-Glaasje vers fruit

€ 21,50

per persoon.

Goud:
-Keuze uit 2 verschillende soepen
-Ham, fricandeau, rosbief, ossenworst, belegen kaas en
komijnekaas
-Croissants, maanzaad/sesambroodjes, boerenwit,
boerenbruin en zoete brioches
-Omelet
-Rundvleescroquetten
-Glas melk of karnemelk en een glas jus d'orange
-Glaasje vers fruit
-Vispallet
-Canapé met zalm en hollandaise saus
-Glas prosecco

€ 26,50

per persoon.

Walking dinner

De keuken brigade bereid een heerlijk diner in
ongedwongen sfeer. Door het flexibele concept van het
Walking Dinner bent u in de gelegenheid om met al uw gasten te spreken.
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 het Walking Dinner.

Keuze arrangementen ( min.: 20 pers.)
6 gangen bestaande uit:
2 kleine hapjes, 2 kleine gerechten en 2 desserts

€ 32.50
8 gangen bestaande uit:
3 kleine hapjes, 3 kleine gerechten en 2 desserts

€ 38.50
10 gangen bestaande uit:
3 kleine hapjes, 4 kleine gerechten en 3 desserts

€ 44.50

Buffet
De Heeren van Maarssen biedt u een ruime keuze uit een aantal overheerlijke buffetten:

Saté buffet
Klassiek buffet
Heeren van Maarsen buffet
Dessert buffet
De buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen.
Een uitgebreid overzicht vindt u op de volgende pagina’s.
Uiteraard kunnen wij, naast de overheerlijke
basis gerechten, alles geheel aan uw smaak en wensen aanpassen.

Stokbrood
met kruidenboter en tapenade
Duosalade bestaande uit:
Huzarensalade
Komkommersalade
Atjar en kroepoek
Saté van de haas
met pindasaus en gebakken uitjes

Saté buffet

Pittige Spaanse balletjes
in tomatensaus
Nasi
Frites met mayonaise
(meerprijs € 1,50 p.p.)

€ 25,00

per persoon.
De buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen.

Stokbrood met kruidenboter en tapenade
Triosalade bestaande uit:
Waldorfsalade
Kip-mangosalade
Italiaanse salade met tomaat, mozzarella en olijven
Gemengd vleespallet
Gemengd vispallet
Warme beenham met honing mosterdsaus
Malse Black Angussteak met stroganoffsaus
en gebakken champignons en ui
Gestoofde zalm met prei en tomaat
Saté van de haas
met pindasaus en gebakken uitjes
Gekruide aardappelpartjes
Frites met mayonaise
(meerprijs € 1,50 p.p.)

€ 30,50

per persoon.
De buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen.

Klassiek buffet

Heeren van Maarsen buffet

Klassieke rundercarpaccio
Hollandse garnalencocktail
Triosalade bestaande uit:
Waldorfsalade
Kip-mangosalade
Italiaanse salade met tomaat, mozzarella en olijven
Gemengd vleespallet
Gemengd vispallet
Diverse wraps
Malse Black Angussteak met stroganoffsaus
en gebakken champignons en ui
Gamba’s met wokgroenten
Gestoofde zalm met prei en tomaat
Gevulde parelhoen
Gekruide aardappelpartjes
Frites met mayonaise
(meerprijs € 1,50 p.p.)

€ 34,50

per persoon.
De buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen.

Desserts buffet

Tiramisu
Omelet Siberiënne
Bavarois taart
Crème caramel
Soesjes
Vers fruit
Parfait
Diverse soorten ijs

€ 6,50

per persoon.

“Heerlijk genieten op ons terras”

Voor uw ontvangst, borrel of receptie bieden wij een ruim assortiment
aan hapjes en drankjes aan.
U kunt kiezen voor drankjes op basis van nacalculatie of een drankarrangement.
In overleg met u, bepalen wij welke ruimte geschikt is voor uw gezelschap.
Voor grote groepen tot max.60 personen is het mogelijk om het sfeervolle loungeterras
apart te reserveren.
Drankenarrangementen:
Hollands drankenassortiment: koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, wijnen, pilsener,
port, sherry, vermout en jenevers.
Deluxe pakket: Hollands drankassortiment uitgebreid met buitenlandse
gedestilleerde dranken en koffielikeuren.(excl. whiskeys en cognacs)

1 uur
€ 7,50
2 uur
€ 12,50
3 uur
€ 17,50
4 uur
€ 22,50

Hollands
p.p.
Hollands
p.p.
Hollands
p.p.
Hollands
p.p.

drankenassortiment
drankenassortiment
drankenassortiment
drankenassortiment

Receptiegebakje
Luxe gebak
Bruidstaart
Glas prosecco
prijzen per stuk

€ 2,95
€ 3,75
€ 5,00
€ 3,95

1 uur Deluxe
€ 10,00 p.p.
2 uur Deluxe
€ 17,50 p.p.
3 uur Deluxe
€ 25,00 p.p.
4 uur Deluxe
€ 32,50 p.p.

drankenassortiment
drankenassortiment
drankenassortiment
drankenassortiment

Feesten, recepties en bruiloften.

Het is mogelijk om u borrel of receptie uit te breiden met de
volgende bittergarnituren en luxe hapjes:
Divers warm bittergarnituur

€ 0,75

Loosdrechts borrelgarnituur

€ 1,00

Bakkers trots (luxe zoute koekjes en nootjes) € 1,25 per pers
€ 1,25
Yakatorispiesjes
€ 1,25
Pikante kipspiesjes
Mini saucijzenbroodje
Canapés met zalm, brie of carpaccio
Gefrituurde garnalen in een krokant jasje

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

Zakje frites met mayonaise

€ 2,00

Mini broodje hamburger
Zalmbonbons met kruidenkaas
Rolletje met asperge en ham
Spiesje met mozzarella, tomaat en basilicum

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Gamba met spek en chilisaus
Wrap met gerookte zalm of gerookte kip
Garnalencocktail met cocktailsaus
Mini soepje

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Mini saté met kroepoek en atjar
Carpaccio met Parmezaanse kaas

€ 4,50
€ 4,50
prijzen per stuk

Hapjes arrangement
Arrangement 1:
-

p.p.

€ 7,50

p.p.

€ 10,00

p.p.

nootjes
belegde canapés
3 x gemengd warm bittergarnituur
yakatori-spiesjes

Arrangement 2:
-

€ 5,00

nootjes
belegde canapés
3 x gemengd warm bittergarnituur
zalmbonbons met kruidenkaas

- Loosdrechts borrelgarnituur
Arrangement 3:
- bakkerstrots
- belegde canapés
- 3 x gemengd warm bittergarnituur
- mini saucijzenbroodjes
- zakje frites met mayonaise
- yakatori-spiesjes
- Loosdrechts borrelgarnituur

Varen op de Vecht in De Heerensloep.
Heeft u een receptie, verjaardag, bruiloft of andere feestelijke aangelegenheid?
Dit kunt u al varend op de Vecht vieren in onze “Heerensloep”.
Onze sloep biedt ruimte aan max. 16 personen en onze kapitein laat u de
mooiste plekjes langs de Vecht ervaren.
U kunt zorgeloos genieten van de mooie omgeving, onder het genot van
lekkere hapjes en drankjes.
De versnaperingen worden verzorgd door onze eigen koks die op
elke specifieke wens van u kunnen inspelen.
Kortom, een onvergetelijk dagje weg met familie, vrienden, kennissen of collega’s!

De Heerensloep

Varen op de Vecht in De Heerensloep.
De Heerensloep:
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur

€ 99,00
€ 175,00
€ 225,00
€ 275,00

De prijzen zijn incl.schipper, brandstof, bruggenen sluizengelden.

Hapjes en drankjes voor onderweg:
fles Wit, rood of rosé
fles Prosecco
flesje Bier
flesje Frisdrank

€ 12,50 p.st.
€ 17,50 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 2,00 p.st.

Nootjes, zoute koekjes, Old Amsterdam, €
Ossenworst, Vockingworst.

5,00 p.pers.

Bedrijfsuitjes
Om uw feest, receptie, jubileum of andere feestelijke aangelegenheid compleet te maken,
hebben wij wat leuke tips voor u:

limosinedropping
solextour
kevertocht
huifkarrit

Groene Bedrijfsuitjes
Prijzen voor verhuur van Segways en andere elektrische voertuigen

Segway tour ( Exclusief )

Tour van 1.5 uur - voor 10 tot 60 personen
€ 59,50 p.p.excl. btw
Iedereen een eigen Segway

Segway- elektrische scooter combi tour Tour van 2 uur - voor 10 tot 40 personen
€ 49,50 p.p.excl. btw
1 x scooter per 2 personen
Segway tour ( Basis )
Tour van 2 x 1 uur 10 tot 100 personen
€ 39,50 p.p.excl. btw
Wisselprgramma, helft doet eigen programma
Segway clinic ( Basis )

Clinic van 1.5 uur - voor 20 tot 300 personen
Spellen / parcours naar keuze
€ 29,50 p.p.excl. btw

Elektrisch vervoer workshop ( Basis )Workshop van 1.5 uur - voor 20 tot 80 personen
€ 29,50 p.p.excl. btw
Met Segway - E-Scooter en Renault Twizy

“Sfeervolle lounge”

Arrangement 1:

€ 5,75

p.p.

€ 9,50

p.p.

- Nootjes en zoute koekjes
- 1 warm saucijzenbroodje
- 2 x gemengd warm bittergarnituur
Arrangement 2:

- Nootjes en zoute koekjes
- 1 warm saucijzenbroodje
- 2 soorten soep + stokbrood en kruidenboter
Arrangement 3:

€ 12,00

p.p.

Arrangement 4:
-

€ 16,00

p.p.

Nootjes en zoute koekjes
2 soorten soep + stokbrood en kruidenboter
1 broodje kroket
1 belegd broodje (hard en zacht)

Drankenarrangement:
1 uur drankpakket
2 uur drankpakket
3 uur drankpakket

€ 7,50
€ 12,50
€ 17,50

p.p.
p.p.
p.p.

Het drankpakket bestaat uit koffie, thee,
frisdranken, vruchtensappen, wijnen, pilsener, port,
sherry, vermout en jenevers.

condoleances

- Nootjes en zoute koekjes
- 2 soorten soep + stokbrood en kruidenboter
- 1 broodje kroket

