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ZALENACCOMODATIE

Zalen

Champagne + Cognac +  Café-Cocktai l

Champagne + Cognaczaal

Champagnezaal

Café-Cocktai lzaal

Opkamer

Al onze zalen zi jn voorzien van aircondit ioning en gratis  WiFi .  Daarnaast beschikken onze 

zalen over de modernste facil iteiten.

 

Opkamer

De Opkamer is  een l ichte en sfeervol le ruimte.  Het is  zeer geschikt  voor 

gezelschappen tot  30 personen. 

Café-Cocktailzaal

De Cocktai lzaal is  aangrenzend aan het Café,  di t  is  een zeer knusse en authent ieke ruimte. 

Het is  geschikt  voor maximaal 75 personen. 

Champagnezaal

Dit  is  een ruime en sfeervol le zaal van 200 m2, de ruimte beschikt  over een bar en 

terras .  Het heeft  een maximale capacitei t  van 125 personen.  De Champagnezaal kan ook 

gecombineerd worden met de Cognaczaal .  Dan is  de maximale capacitei t  250 personen.

M2 

380

280

200

100

37,5

Capaciteit

250 tot  350 personen

125 tot  250 personen

60 tot  125 personen

30 tot  75 personen

max.  30 personen

Pri js  per dagdeel*

625,-

450,-

275

175

97,50

Audiovisuele hulpmiddelen

Audiovisuele ondersteuning

Draadloze microfoons 

Beamer +  scherm 

Spreekgestoelte 

Project iescherm 

Podium

45,00 per dagdeel

30,25 per dagdeel 

30,25 per dagdeel

12,10 per dagdeel 

12,10 per dagdeel

100,-

* Bovenstaande zaaltar ieven z i jn gebaseerd op een uitvaart  in combinat ie met condoleance (afname cater ing) , 

indien uits lui tend de uitvaartplecht igheid plaatsvindt op onze locat ie dan geldt een toeslag van 50% op de zaalhuur.
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BROODJES

16,35
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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 tradit ionele 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.

Diverse zachte broodjes belegd met vleeswaren en kaas 

Vers afgebakken r i jkel i jk  belegde broodjes ui t  het assort iment van de chef 

Krentenbollen

Broodjes kroket

Sauci jzenbroodjes / kaasbroodjes 

2,50 p.st .

3 ,75 p.st .

1 ,75 p .st .

3 ,50 p.st .

3 ,50 p.st .

BROODJESARRANGEMENT
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Diverse slagroomsoesjes op tafel 

Cake 

Pet i t-four 

Pet i t-four met tekst/logo 

Gesorteerd gebak 

Gemengde noot jes op tafel 

Diverse zout jes op tafel 

Ol i jven op tafel

1  stokje k ipsaté met at jar en stokbrood 

Mini  p izza hapje 

Mini  broodje hamburger 

Broodje k ipshoarma met knoflooksaus

Stokbroodje warme beenham met honing-mosterdsaus 

Puntzak fr i tes met mayonaise 
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ZOETIGHEID & SNACKS

1 ,25 p.p .

1 ,25 p .p .

2 ,25 p.p .

2 ,75 p.p .

3 ,00 p.p

.

0,75 p.p .

1 ,25 p .p .

1 ,25 p .p .

3 ,50 p.p .

1 ,50 p.p .

1 ,75 p.p .

3 ,50 p.p .

3 ,00 p.p .

3 ,00 p.p .

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) 

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

BITTERGARNITUUR
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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 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

MOGELIJKE 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

25,00

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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ALGEMEEN

Met deze documentat ie hebben wi j  getracht u een zo vol ledig mogel i jk  overzicht te 

geven van de mogel i jkheden waarmee wi j  u van dienst kunnen z i jn . 

Wi j  z i jn ons er van bewust,  dat  wi j  in  di t  betrekkel i jke korte bestek,  n iet  vol ledig kunnen 

z i jn .  Als u meer informatie wenst ,  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 Woer[1 ]den 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. 
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ROUTEBESCHRIJVING

Met de auto

Tussen Utrecht – Breda A27,  afslag Houten.

Borden Houten aanhouden tot  T spl i ts ing.

Rechtsaf borden “Oude Dorp” volgen.

1e stopl icht l inksaf.

Op T spl i ts ing rechtsaf Herenweg r icht ing kerktoren.

Met de trein

Doordeweeks gaat er ieder kwart ier een trein vanuit  Utrecht .

In het weekeinde ieder half uur.

Uitstappen bi j  Houten Centrum (Het Rond) ,  en vandaar ui t  is  het 10 minuten lopen 

naar het Oude Dorp (r icht ing 2 oude kerktorens) .
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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.

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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