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BORREL

De arrangementen en pri jzen gelden vanaf een minimale deelname vanaf 25 personen. 

Voor alle arrangementen en buffetten kunt u tot 48 uur voor het feest het definit ieve 

aantal gasten doorgeven.  Dit  opgegeven aantal gasten is  het minimale aantal dat wij 

berekenen.

BORRELUURTJE
1  uur durende borrel

Onbeperkt  drankjes ui tgeserveerd (Hollands assort iment)

Gemengde noot jes op tafel

2x standaard warm bittergarnituur

–

–

–

–

9,50

BORREL ARRANGEMENT
2 uur durende borrel (afkoop extra uur mogel i jk ,  5 ,- )

Onbeperkt  drankjes ui tgeserveerd (Hollands assort iment)

Diverse zout jes en noot jes op tafel

1x luxe koud bit tergarnituur

2x standaard warm bittergarnituur

–

–

–

–

–

15,50
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FEEST 

FEEST DE ENGEL

FEEST KLASSIEK

Bij  de onderstaande arrangementen is  uitgegaan van een 4,5 uur durend feest. 

Onbeperkt  drankjes ui tgeserveerd (Hollands assort iment)

Gemengde noot jes op tafel

1x standaard koud bit tergarnituur

2x standaard warm bittergarnituur

Tot beslui t  een mini  hamburger

Ontvangst met koff ie en gesorteerd gebak

2e kopje koff ie

Diverse zout jes en gemengde noot jes op tafel

Onbeperkt  drankjes ui tgeserveerd (Hollands assort iment)

2x standaard koud bit tergarnituur

2x standaard warm bittergarnituur

Tot beslui t  een puntzak fr i tes en een kopje koff ie

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

26,-

30,50

VERJAARDAGSFEEST ARRANGEMENT
4 uur durend feest ,  b i jvoorbeeld van 21 .00 uur tot  1 .00 uur 

(afkoop extra uur mogel i jk ,  €5,- )

Onbeperkt  drankjes afhalen aan de bar (Hol lands assort iment) 

2x standaard warm bittergarnituur

Arrangement ui tbreiden? Ki jk  voor de mogel i jkheden op pagina 6 en 7

–

–

–

–

22,50

FEEST CHAMPAGNE
Ontvangst met glas prosecco

Diverse zout jes en gemengde noot jes op tafel

Onbeperkt  drankjes ui tgeserveerd (Hollands assort iment)

2x luxe koud bit tergarnituur

2x luxe warm bittergarnituur

1 stokje k ipsaté met satésaus,  at jar en stokbrood

Tot beslui t  een stokbroodje met warme beenham met honing-

mosterdsaus en een kopje koff ie

–

–

–

–

–

–

–

35,50



Reserveren

030 637 1554 -  DeEngel .nl

De Engel Houten

Burgemeester Wallerweg 2 -  3991 DM, Houten

6

UITBREIDINGEN

ZOET 
Diverse slagroomsoesjes  

Cake  

Pet i t-four 

Pet i t-four met tekst/foto  

Gesorteerd gebak 

Bruidstaarten (naar keuze,  excl .  topper) 

SNACKS
Gemengde noot jes op tafel 

Diverse zout jes op tafel 

Ol i jven op tafel 

Broodje kroket 

1  stokje k ipsaté met satésaus,  at jar en stokbrood        

Mini  p izza hapje 

Mini  broodje hamburger 

Sauci jzenbroodje  

Broodje k ipshoarma met knoflooksaus 

Stokbroodje warme beenham met honing-mosterdsaus  

Puntzak fr i tes met mayonaise 

DRANK
Toost met prosecco

Toost met champagne

Afkoop buitenlands gedist i l leerd (excl .  koff iel ikeuren,  cognac en premium 

whisky) 

Verlenging drankenarrangement

 

 1 ,25 p .p .

  1 ,25 p .p .

  2 ,25 p .p .

  2 ,75 p.p .

  3 ,00 p.p .

  5 ,75 p.p .

  

 0,75 p.p .

 1 ,25 p .p .

 1 ,25 p .p .

 2 ,75 p.p .

 3 ,50 p.p .

 1 ,50 p.p .

 1 ,75 p.p .

 3 ,50 p.p .

 3 ,50 p.p .

 3 ,00 p.p .

3 ,00 p.p .

4,25 p.p .

  6,50 p.p .

4,00 p.p .

5,00 p.u .
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UITBREIDINGEN

BITTERGARNITUUR

FOOD & MOOD 

HAPJES BUFFET 'HOUTENS SMULHOEKJE'

Standaard koud 0,75 

Hollandse jonge kaas (v) 

Oude kaas (v)  

Groentest icks met yoghurtdip (v) 

Gr i l lworst 

Salami  

Luxe  koud 1,25 

Canapé met gerookte zalm   

Bl in i  krabsalade met groene appel  

Coppa di  Parma met roomkaas 

Gevuld ei t je (v) 

Komkommer met quinoa en geitenkaas (v) 

Gedurende uw feestavond  -   borrel serveren wij : 

Wraps met gerookte zalm & kip 

Mini  hamburgers 

Pizza hapje 

Stokje k ipsaté met satésaus,  at jar en stokbrood

Puntzak fr i tes met mayonaise 

Koud  

Rundvleessalade

Zalmsalade       

Diverse kaassoorten 

Gerookte zalm 

Stokbrood met kruidenboter

Warm 

Mini  pizza 

Vegetar ische loempia’s 

Chicken wings 

Kipsaté stokje met satésaus 

Indische bal let jes in zoetzure saus

Standaard warm 0,75 

Bitterbal len 

Mini  f r ikandel 

Kipnugget 

Mini  kaassouff lé (v) 

Bamihapje (v) 

Luxe  warm 1,25  

Oma Bobs bit terbal len 

Oude kaasstengel (v) 

Garnalen in een jas je van f i lodeeg 

Krokante chicken-wings 

Yakitor i  spiesje

12,50

14,50
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DINER

Voor gezelschappen van 11 tot en met 25 personen hebben wij  onze special iteitenkaart 

voor groepen.  Hierin heeft uw gezelschap de keuze uit  een aantal voor-,  hoofd- en 

nagerechten,  die samengesteld zi jn door onze chef.  Heeft u zelf specif ieke wensen, 

vertel het ons;  wij  denken graag met u mee! 

3-GANGEN DINER
Keuzemenu van het groepsmenu

Allergieën of dieetwensen? 

Laat het ons weten!

35,-

FAMILIEFEEST ARRANGEMENT

3-uur durend feest

Onbeperkt  drankjes afhalen aan de bar (Hol lands assort iment)

Keuze uit ;  Chinees,  Spaans,  Hollands,  Gr ieks of I tal iaans buffet  (z ie pagina 9)

–

–

–

35,-

Geniet met famil ie,  vr ienden,  collega's van een heerl i jk  verzorgd feest!
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WARME BUFFETTEN 

CHINEES BUFFET 
Nasi  en bami 

Babi  Pangang in zoetzure saus 

Foe Yong Hay  

Kipsaté stokjes met satésaus 

HOLLANDS BUFFET 
Varkenshaas in champignonroomsaus 

Kipf i let  in zoetzure saus 

Fr i tes met mayonaise 

GRIEKS BUFFET 
Gehaktbal let jes in tomatensaus 

Gyros met rode ui 

Moussaka 

Pitabrood 

SPAANS BUFFET 
Paella met gamba’s  

Pol lo (k ip)  met roomsaus en oregano 

Calamares met tomatensaus 

Gebakken chor izo worst jes 

ITALIAANS BUFFET 
Lasagne bolognese 

Penne & l inguine pasta 

Carbonara- & bolognesesaus

Kroepoek 

Sambal 

At jar 

Gebakken aardappelt jes 

Roerbakgroenten 

Fr isse groene salade 

Gr iekse salade 

Koolsalade  

Tzatz ik i 

Toni jnsalade 

Spaanse aardappelsalade 

Brood met a iol i 

Parmezaanse kaas 

Salade caprese 

I tal iaanse salade

20,-

20,-

20,-

20,-

20,-



Reserveren

030 637 1554 -  DeEngel .nl

De Engel Houten

Burgemeester Wallerweg 2 -  3991 DM, Houten

10

WARME BUFFETTEN 

GEHEIM BUFFET VAN DE ENGEL 
Dit  is  een diner in buffetvorm met een royale keuze aan heerl i jke 

gerechten.  3 soorten vlees en 1  soort  v is  in combinat ie met bi jpassende 

sausjes .  Gecombineerd met diverse verse groenten,  aardappelgerecht jes 

en rauwkost .

29,50

STAMPOTTENBUFFET

1  soort  stamppot    18,50 p.p.

2 soorten stamppot    20,50 p.p.

3 soorten stamppot    22,50 p.p.

Boerenkool

Met verse rookworst

Hutspot

Met sukadelapje

Zuurkool

Met braadworst

Kapucijners

Met gekookte aardappelen en uit jes

Bij  alle stamppotten serveren wij :

–

–

–

–

–

–

Uitgebakken spekjes

Amsterdamse uit jes

Stevige jus

Stoofpeert jes

Appelcompote

Piccal i l ly
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KOUD EN WARM BUFFETTEN 

DE ENGEL
Koud  

Huzarensalade 

Kip-kerr iesalade 

Zalmsalade 

Rauwkostsalade 

Garnalen in cocktai lsaus 

Ardennerham met meloen  

Gerookte zalm  

Wit  stokbrood met kruidenboter 

MEDITERRAANS 
Koud  

Vitel lo tonato  

Rundercarpaccio 

Ant ipast i  van gedroogde vleeswaren  

Toni jnsalade  

Salade caprese 

Gr iekse feta salade  

Witte koolsalade 

Rust iek brood met tapenade en aiol i 

DE LUXE HOUTENAAR 
Koud  

Pastasalade  

Salade niçoise  

Rundvleessalade 

Rundercarpaccio 

Meloen met serranoham 

Gevulde eit jes en tomaat 

Gerookte zalm

Gerookte makreel 

Gepocheerde zalmforel  

Luxe broodsoorten met kruidenboter

Warm 

Getrancheerde beenham 

Kipsaté stokjes met satésaus 

Varkenshaas in champignonroomsaus 

Kip Hawaï 

Gegrat ineerde aardappels 

Roerbak groenten  

Gekruide r i jst 

Warm 

Varkenslende met rode wi jnsaus  

Gehaktbal let jes in tomatensaus 

Kip pir i  p i r i 

Biefstukpunt jes in pepersaus 

Tortel l ine met pesto,  rucola en tomaat 

Roseval aardappels met t i jm en rozemari jn 

Mediterraanse groenteschotel 

Warm 

Mediterraanse visschotel  

Varkenshaassaté met satésaus 

Gebraden ossenhaas met rode wi jnsaus 

Kip ter iyaki 

Op buffet  getrancheerde beenham 

Lamsbout met honing-t i jmsaus 

Gegrat ineerde aardappels

Roerbak groenten

Gekruide r i jst

31,50

33,50

38,50



Reserveren

030 637 1554 -  DeEngel .nl

De Engel Houten

Burgemeester Wallerweg 2 -  3991 DM, Houten

12

BARBECUE BUFFETTEN 

BARBECUEBUFFET  (BINNENSHUIS)
  

BARBECUEBUFFET DELUXE (BINNENSHUIS) 

Vleesgerechten: 

Hamburgers  

Biefstukjes 

Kipsaté spiesjes 

BBQ worst jes  

Sweet & chi l i  sparer ibs 

Vissgerechten: 

Zalmfi let 

Reuzengamba

Bij  deze barbecue serveren wij :

Huzarensalade

Pastasalade

Fr isse rauwkostsalade

Verse frui tsalade

Kruidenboter

Wit  en bruin stokbrood

Bij  deze barbecue serveren wij :

Huzarensalade

Pastasalade

Fr isse rauwkostsalade

Verse frui tsalade

Kruidenboter en tapenade

Diverse luxe broodsoorten

Sauzen

Warm: satésaus en rode wi jnsaus 

Koud:  cocktai lsaus

Vleesgerechten:   

Ossenhaas 

Varkenshaas  

Kipsaté van de spies

Lamskotelet jes 

27,50

32,50

Gezell ig en ongedwongen bakt de chefkok op de lavagril l zonder door het weer 

op onaangename wijze te worden verrast .  Ideaal voor verenigingen,  bedri jven en 

famil iefeesten.

Sauzen

Warm: satésaus,  pepersaus en 

honing-t i jmsaus 

Koud:  cocktai lsaus,  knoflooksaus en 

BBQ saus
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UITBREIDINGEN BUFFET 

Kop soep naar keuze (vanaf buffet )  

Kop soep naar keuze (u i tgeserveerd)  

Zalmfi let  in v issaus 

Kipshoarma met pitabroodje en knoflooksaus 

Gewokte biefstukpunt jes in oosterse saus  

Ossenhaas met rode wi jnsaus  

Vlaamse fr i tes met mayonaise  

Ri jst  (gekruid of naturel ) 

Diverse salades per soort 

4 ,75 p.p .

 5 ,50 p.p .

 5 ,00 p.p .

 4 ,00 p.p .

 5 ,00 p.p .

 7,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 

Coupe roomijs  

Geserveerd met verse vruchten,  aardbeiensaus en slagroom 

Luxe i jsschalen  

Luxe i jsschalen met verse frui tsalade  

Petit  Grand Dessert buffet  

Luxe i jsschalen,  bavaroise,  t i ramisu en verse frui tsalade 

Petit  Grand Dessert op bord uitgeserveerd  

Proever i j  van v ier heerl i jke dessert  i tems van het seizoen  

Feesteli jke i jsbruidstaart 

Met smaken naar keuze

Luxe Grand dessert buffet 

Met o.a .  chocolade sachertaart ,  aardbeien bavaroise taart ,  luxe i jstaarten, 

huisgemaakte mousse van het seizoen,  t i ramisu,  bavaroise,  f lensjes,  warme 

kersen,  spekkoek,  verse frui tsalade  en slagroom. 

Dit  al les wordt geopend met vuurwerk.

6,50 p.p .

 

7,50 p.p .

  

8,50 p.p .

 

9,50 p.p .

 

8,50 p.p .

12,50 p.p .

DESSERTS 
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WALKING DINNER 

Dineren op een or iginele,  moderne en sociale manier? Dan is  een walking dinner perfect 

voor uw gelegenheid.  Het is  een compleet cul inair d iner,  bestaande uit  meerdere kleinere 

gerecht jes .  In tegenstel l ing tot  een tradit ioneel diner aan tafels ,  hebben de gasten bi j  een 

walking dinner geen vaste plaats .  

5-GANGEN WALKING DINNER 39,50

6-GANGEN WALKING DINNER 44,50

In  onderl ing overleg kunt u zelf het menu samenstel len.  Naast de heerl i jke gerecht jes die 

geserveerd worden,  staat  er op de (sta)tafels brood met smeersels en wordt er f r i tes met 

mayonaise geserveerd t i jdens het laatste warme gerecht je . 

Voorbeeldmenu 5-gangen walking dinner  

Geroosterde toni jn -  met kerr iemayonaise 

Rundercarpaccio -  t ruffelmayonaise en parmezaan 

Scholf i let  -  witte wi jnsaus en dragon  

Varkenslende - roomsaus en paddenstoelen 

Zwarte bes panna cotta -  met chocolade crumble 

Voorbeeldmenu 6-gangen walking dinner  

Gerookte zalm - mier ikswortel crème fra îche 

Vitel lo tonato -  kalfsmuis met toni jnmayonaise 

Eendenborstf i let  -  zoete aardappel en jus van vi jgen 

Doradef i let  -  rode bietenpuree en zeekraal 

Diamanthaas -  roseval en saus van Madeira 

Tiramisu  -   met lange vingers en espresso 
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WALKING DINNER 

KOUD

WARM

DESSERT

Gerookte runderlende 
Groene kruidenol ie  en 
aardappelsalade 

Vitel lo tonato 
Kalfsmuis met toni jnmayonaise 

Rundercarpaccio 
Truffelmayonaise en parmezaan  

Gerookte zalm 
Mier ikswortel crème fraîche

Soepje van het seizoen 
Wisselende soep/boui l lon  

Gamba spiesje 
Chi l isaus en lente u i 

Varkenslende  
Roomsaus en paddenstoelen
  
Rouleau van mais k ip 
Spinazie en truffel jus 

Gebakken coqui l le
 
Puntpapr ika en Seranoham
 
Kippendi jen met noodles 
Oosterse saus 

Zwarte bes panna cotta 
Met chocolade crumble
 
Spoom 
Citroentaart je  met mer ingue 
schuim
 

Caprese (v) 
Mozzarel la,  basi l icum en tomaat 

Seranoham met meloen 
Met br ioche

Geroosterde toni jn
Met kerr iemayonaise

Bruschetta (v) 
Tomatensalsa en knoflookol ie 

Gravad lax  
Kervel ,  d i l le  en grove mosterd 

Garnalencocktai l 
Cherrytomaatjes en kropsla 
 
Gerookte makreel  
Met c i t roenmayonaise 

Blin i  met krabsalade 
En groene appel 

Salade met pul led chicken 
Met BBQ-saus 

Beef ter iyaki 
Gember en taugé   

Black Tiger gamba’s 
In  de knoflook 

Schotse zalmfi let 
Met Hol landaisesaus

Eendenborstf i let 
Zoete aardappel en jus van 
v i jgen 

Diamanthaas 
Roseval en saus van Madeira 

Scholf i let 
Witte wi jnsaus en dragon 

Runderbavette 
Gepofte kr ie l   

Zacht gegaarde hei lbot 
Met zwarte ol i jven en kervel 

Doradef i let
Rode bietenpuree en zeekraal 

Raviol i  (v) 
Sal ieboter en hazelnoot 

Loempia pul led pork 
Met BBQ saus en paksoi

Cocktai l van vers frui t 
Met sorbet i js 

Cheesecake van het seizoen

Brownie van pure chocolade

Rood frui t  soepje 
Met vani l le- i js

Tiramisu 
Lange v ingers en espresso
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16,35

LUNCH

LUNCHARRANGEMENT 
-

-

-

-

-

Soep van de dag

Vers afgebakken broodjes ui t  het assort iment van de chef,  r i jkel i jk  belegd met 

bi jvoorbeeld: 

-  Serranoham, rucola en balsamico

- Geitenkaas,  honing en walnoten

- Gerookte k ip,  guacamole en zongedroogde tomaat

- Fi let  americain,  augurk en ei

-  Hummus, avocado en tomaat

- Oude kaas,  appelstroop en rucola

- Carpaccio op traditonele wi jze

- Krabsalade met cherrytomaat,  bladspinazie en l imoen

- Rosbief,  e i  en rucola

- Gerookte zalm, kruidenkaas,  kappert jes en augurk

- Br ie,  v i jgenjam, komkommer en pit ten

Broodje kroket

Handfruit 

Diverse sappen,  melk en karnemelk

Het assort iment belegde broodjes kan var iëren;  d i t  is  afhankel i jk  van het  aantal personen.

( 1  uur durend)
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HIGH TEA & BRUNCH 

High Tea en brunch z i jn te bestel len vanaf 20 personen.  Twee uur durend,  waarna u nog 

gezel l ig kunt naborrelen.  

High Tea 

Onbeperkt  diverse soorten thee 

en koff ie voor de l iefhebber

Voor de k inderen eventueel 

l imonadesiroop

Sandwiches met gerookte zalm en br ie

Boerenbrood met carpaccio

Warme quiche

UITBREIDINGEN:

Ontvangst met een glas prosecco

Ontvangst met een glas champagne

Pasteit jes met ragout 

Diverse soorten salades

Kop soep naar keuze (vanaf buffet )

Kop soep naar keuze (u i tgeserveerd)

Diverse soorten paté met stokbrood

Luxe vissoorten;  zalm, gerookte makreel en forelf i let

Var iat ie aan smaken yoghurt jes

  4 ,25 p.p . 

 6,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 4 ,75 p.p .

 5 ,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 2 ,50 p.p .

 1 ,50 p.p .

Brunch 

Sappen- en smoothiebar

Melk en karnemelk

Luxe broodjes en broodsoorten

Krentenbrood

Diverse soorten kaas ( jonge kaas,  oude 

kaas en br ie )

Luxe soorten vleeswaren

Diverse smaken marmelade en zoet igheden

22,50

25,-

Diverse zoetige lekkerni jen

(deze kunnen variëren)

Mini  muff ins

Brownies

Cheesecake van het seizoen

Scones met jam en clotted cream

Huzarensalade

Rauwkost

Roerei

Uitgebakken spek

Warme beenham

Warme quiche

Kroketten (kaassouff lé op verzoek)

Vers frui t
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Muziek 

Wij beschikken over goede geluidsapparatuur in de vorm van een muziekcomputer.  U kunt 

hier gebruik van maken en het is  ook mogel i jk  om uw laptop of telefoon hierop aan te 

slui ten. 

Daarnaast hebben wi j  goede contacten met diverse art iesten en enterta imentbureaus.  Wi j 

kunnen u hier in vr i jbl i jvend adviseren. 

Audiovisuele hulpmiddelen 

Alle zalen z i jn voorzien van aircondit ioning en grat is  WiFi .  Daarnaast beschikken wi j  over 

diverse goede voorzieningen zoals ;  draadloze miscrofoons,  beamers en de daarbi j  horende 

schermen.  

ENTERTAINMENT
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CAPACITEIT

Zaal

Champagne + Cognac +  Café - 

Cocktai l

Champagne + Cognaczaal

Cognaczaal +  Café

Champagnezaal

Cognaczaal

Café -  Cocktai lzaal

Opkamer

Onze zalen zi jn voorzien van verschuifbare geluidsisolerende tussenwanden,  zo kunnen 

wij  de ruimtes samenvoegen.  De Champagnezaal en het Café beschikken over een 

gezell ige bar. 

Zaalhuurtarieven 

Het is  bi j  ons mogel i jk  om een zaal te huren zonder cater ing.  Daarnaast kan onze cater ing 

ook aangevuld worden met uw eigen cater ing.  Bi j  (gedeeltel i jke)  e igen cater ing worden 

alt i jd aanvullende kosten in rekening gebracht,  deze tar ieven z i jn op aanvraag.  

M2

380

280

125

200

80

100

37,5

Diner

300

250

80

125

60

60

30

Receptie

450

350

150

175

-

90

35

Avondfeest

450

350

150

175

-

90

-
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ALGEMENE INFORMATIE

Annuleringen 

Voor al le arrangementen en buffetten kunt u tot  48 uur voor het feest het def in i t ieve aantal gasten 

doorgeven,  di t  opgegeven aantal gasten is  het minimale aantal dat wi j  berekenen.  Bi j  vol ledige 

annuler ing of verminder ing van meer dan 10% van het aanvankel i jk  overeengekomen aantal gasten, 

wordt de buffetpr i js  en vaste verzorging van het avondfeest berekend conform het op dat moment 

geldende annuler ingstar ief ;  zoals omschreven in de uniforme voorwaarden horeca (UVH art .  9 .4 .2 ) . 

Feestartikelen 

Het gebruik van r i jst  en confett i  is  in en buiten de zalen niet  toegestaan.  Bi j  overtreding van voorgaand 

zal 500,- schoonmaakkosten in rekening worden gebracht . 

Vuurwerk/geluidsoverlast 

Wij bevinden ons in de gezel l ige dorpskern van het Oude Dorp van Houten,  di t  is  naast  een heel 

gezel l ig winkel- en horecagebied ook een woonwi jk .  Om op goede voet samen te leven vragen wi j 

uw aandacht om het geluidsniveau in de nachtel i jke uren te beperken.  Het afsteken van vuurwerk op 

of rond het terrein van De Engel is  absoluut niet  toegestaan.  Indien gasten van een door u geboekte 

bi jeenkomst vuurwerk afsteken,  dan zul len wi j  1 .000,- rekenen ter schadeloosstel l ing voor de overlast . 

In het geval van incidenten z i jn wi j  tevens verpl icht  de pol i t ie te informeren.  
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ALGEMENE INFORMATIE

Met deze documentat ie hebben wi j  getracht u een goede indruk te geven van de mogel i jkheden 

waarmee wi j  u van dienst kunnen z i jn .  Wi j  z i jn ons ervan bewust dat wi j ,  door de divers i te i t  aan 

diensten die wi j  aanbieden,  n iet  vol ledig kunnen z i jn .  Als u meer informatie wenst of een arrangement 

op maat wi l t  samenstel len,  kunt u alt i jd vr i jbl i jvend contact met ons opnemen.

Op al le door ons aangegane overeenkomsten en reserver ingen z i jn de Uniforme Voorwaarden Horeca 

(UVH) van Koninkl i jke Horeca Nederland van toepassing.  De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 

z i jn de algemene voorwaarden waarop in Nederland gevest igde horecabedri jven en aanverwante 

bedr i jven,  horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten slui ten.  De UVH zi jn gedeponeerd bi j 

de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.  De Uniforme 

Voorwaarden Horeca z i jn onl ine te raadplegen via www.khn.nl/uvh-nl ,  bovendien l iggen de UVH 

bi j  ons ter inzage en worden deze op uw verzoek onverwi j ld kosteloos toegezonden.  De Uniforme 

Voorwaarden Horeca (UVH) maken integraal onderdeel ui t  van uw reserver ing en z i jn bindend voor 

iedereen die van onze diensten gebruik maakt . 

Behoudens tafelreserver ingen in het Grand Café,  worden al le reserver ingen en overeenkomsten 

bi j  De Engel schr i f tel i jk  aangegaan en bevest igd.  De reserver ingsbevest iging die u ontvangt van 

uw contactpersoon is  le idend voor de uitvoer ing van de besproken diensten.  Om misverstanden te 

voorkomen maken wi j  nadrukkel i jk  géén mondel inge afspraken.  Eventuele wi jz ig ingen in programma, 

invul l ing of aantal personen worden steeds schr i f tel i jk  bevest igd.         

Wi j  maken u er tevens op attent dat wi j  ons het recht voorbehouden tussent i jdse pr i jswi jz ig ingen door 

te voeren.  Al le genoemde pr i jzen en arrangementen z i jn gebaseerd op een minimale afname van 25 

personen en z i jn n iet  geldig op feestdagen.  Op diverse dagen kan een minimale reserver ingswaarde 

van toepassing z i jn .  Wi j  behouden ons het recht voor om aanvullende zekerheden te vragen en 

reserver ingen zonder opgaaf van reden te weigeren. 
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CAFÉ

OPKAMER

COGNACZAAL

CHAMPAGNEZAAL
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CONTACTINFORMATIE 

Bent u geïnteresseerd in onze locat ie? Wij  plannen graag een afspraak met u in zodat u onze zalen 

kunt bezicht igen en we uw wensen kunnen bespreken.  Tot z iens!

De Engel Houten

Burg.  Wallerweg 2 

3991 DM Houten 

Tel :     030-6371554 

E-mail :   info@deengel .nl 

Website :   www.DeEngel .nl

Wi j  z i jn al le dagen geopend! 
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