Hotel Restaurant Café Kastanjehof
Kloosterlaan 1
3749 AJ Lage Vuursche
035-6668248
reserveren@denieuwekastanjehof.nl

www.denieuwekastanjehof.nl

Uw vrije zaterdag, uw buitensportzondag,
vakantie, bruiloft, familiebijeenkomst,
receptie of event in
Hotel Restaurant Café Kastanjehof
in Lage Vuursche
De Kastanjehof is nieuw en oud tegelijk. Open, vriendelijk en riant,
buiten op het terras of binnen in het fraai vernieuwde restaurant in het
bos van Lage Vuursche. Dan ben je er echt even uit, met z’n tweeën,
met je vrienden, voor een diner of een feest, maar ook voor een
vergadering of receptie. Voor iedereen, elke dag van de week,
van 9 tot 23 uur.

Ons bedrijf biedt u volop mogelijkheden. Er zijn twee restaurantzalen,
enkele kleinere ruimtes en een keuken die blijft verrassen. We zijn
hartelijk, enthousiast en maken het u graag naar de zin.
Voor een compleet beeld van de Kastanjehof verwijzen we u graag naar
onze website. Wilt u met ons overleggen, neem dan telefonisch of per
e-mail contact met ons op of maak een afspraak voor een bezoek.
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Tuinzaal, 50 tot 80
personen
De Tuinzaal is tegenwoordig onderdeel van het
restaurant maar kan voor familie’s en groepen
apart gezet worden. Er staan standaard ca. 50
stoelen en een blikvangende bank van 6 meter
die op elke manier kunnen worden neergezet,
zoals die het best bij u past

Huiskamer, privé tot 16
personen
Wilt u met uw groep alleen zitten, dan kan
dat in de Huiskamer, met uitzicht op de fraaie
achtertuin met terras.

Restaurant
Ons restaurant is sfeervol ingericht in een
stijl die terugkijkt op de jaren 50 en 60, het
begin van de Kastanjehof. Volle kleuren, riant
meubilair en overal iets te zien en te beleven.
Onze menukaart is verrassend: Europees
ingesteld maar we lenen ook smaken van andere continenten. Het maandelijks wisselende
Menu Kastanjehof biedt ons de kans om u
steeds weer iets nieuws voor te zetten.
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Arrangementen
Wandelen, fietsen, de Kastanjehof is niet alleen
een hotel restaurant én café, we helpen u ook
graag met de invulling van uw dag. U kunt wandel- en fietskaarten kopen, we hebben dagarrangementen ontwikkeld voor wandelaars en fietsers
en in de wijde omgeving is van alles te doen. We
werken samen met andere bedrijven, en organiseren onze eigen muziek- en culinaire evenementen, het hele jaar door.
Ontbijt, lunch of diner in het restaurant of buiten
op ons riante terras. Wilt u blijven slapen dan
kan dat. Reserveer via onze website, of telefonisch.
Om de dag mee te beginnen
New York Cheesecake
€ 4,95
Appeltaart
€ 3,50
Snelle lunch
Huisgemaakte soep
Clubsandwiches
Lunchmenu
2 gangen
3 gangen
Menu Kastanjehof
2 gangen
3 gangen
4 gangen

€ 17,50

Dranken
Bier van het fust
Speciaalbieren vanaf
Huiswijn per glas
Wijnarrangement,
per gang
Champagne per glas

€ 2,80
€ 3,80
€ 4,50
€ 7,50
€ 9,50

€ 24,50
€ 29,50

Frisdrank gemiddeld
Vruchtensap gemiddeld

€ 2,50
€ 3,75

€ 29,50
€ 34,50
€ 42,50

Koffie
Cappuccino
Thee
Verse muntthee

€ 2,50
€ 2,95
€ 2,90
€ 3,25

Vraag ook om de bar- en wijnkaart
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