Winter Time
…LET THE HOLIDAYS BEGIN…

Have a wonderful

CHRISTMAS

and happy New Year
WINTEREDITIE: DECEMBER - JANUARI 2019

HOENDER EN HOP, GROTE MARKT 25 – DEN HAAG, WWW.HOENDERENHOP.NL

Een ontspannen eindejaarsfeest
vier je in de Blauwe Kamer
Een ontspannen eindejaarsfeest,
feestelijke kerstborrel of stijlvol
diner. Hoender en Hop is de plek
waar je van klein sfeervol, tot groot
feestelijk terecht kunt.
Niet stijfjes wel goed geregeld dat
is het idee. De organisatie van je
bijeenkomst nemen wij volledig uit
handen, zodat jij hier geen omkijken
meer naar hebt.
De Blauwe Kamer
Op de eerste etage van Hoender en
Hop ligt de Blauwe Kamer, een bijzon
dere ruimte die wij exclusief verhuren.
De Blauwe Kamer combineert de
privacy van een huiskamer met de luxe

ARRANGEMENTEN
Vereenvoudig de organisatie
van je bijeenkomst en vraag
naar onze arrangementen.

en het gemak van een restaurant. Kies
voor een ontspannen walking dinner,
een buffet of juist meerdere gangen
geserveerd aan een mooi gedekte tafel.

Door de flexibele indeling en profes
sionele licht & geluidsvoorzieningen
is de ruimte ook zeer geschikt voor een
borrel of knallend feest.

SPECIFIEKE WENSEN
Ook maken we met plezier een
offerte op maat afgestemd op
je specifieke wensen en budget.

RESERVEREN
Bel direct onze borrellijn:
06 12 96 82 82 of mail naar
info@deblauwekamer.nl

– EEN BEELD VAN DE MOGELIJKHEDEN –

WINTER BBQ

VAN DE CHEF
VOORGERECHTEN
CHOPPED CHICKEN BBQ SALAD
Krokante kipreepjes, mango, avocado,
komkommer, geroosterde sesam dressing
ROAST VEGGIE SALAD
Geroosterde pompoen, bieten, pastinaak,
paprika, courgette, feta, honing pecannoten,
mosterdvinaigrette

HOOFDGERECHTEN
BAVETTE STEAK
Gegrilde Ierse bavette, gerookte knoflook-soja
marinade, geroosterde wintergroenten,
truffelmayonaise, verse friet of geroosterde
knoflookkrieltjes

Laat je gasten een dikke winterjas
meenemen, dit detail maakt de sfeer
gezellig. Wij zorgen voor een warme
ontvangst buiten onder de sfeervolle
luifel van Café Restaurant Hoender
en Hop.
Glühwein, Jägermeister of warme
chocomel met slagroom als aperitief.
Lichtsnoertje erbij, kacheltje aan,
passend muziekje… heeft u ‘m?
Ondertussen grilt de chef No nonsense
BBQ klassiekers zoals spare ribs,

chickendrumsticks, black angus beefburgers en worstjes. Vis en vegetarische
varianten zijn ook mogelijk. Wij laten
niemand in de kou staan en dekken
zowel binnenals buitende tafels.

BEYOND BURGER
Plantbased burger, tomaat, sla, augurk,
krokante uienringen, vegan truffelmayonaise
en verse friet

DESSERT
Voor de echte feestbeesten
kan er aansluitend op de eerste
verdieping gedanst worden
onder begeleiding van een
bandje of DJ.

HE HO, HE HO
EEN KERSTBORREL VIER JE ZO!
Flessen bubbels, plateaus charcuterie en kazen, chickenwings,
short ribs, kroketjes gevuld met groenten en garnalen,
biofriet & mayonaise, feestelijk toetje en onbeperkt drankjes.
…en de muziek die kies je zelf, een ontspannen achtergrond
muziekje, de vinyl platencollectie van je baas, muzieknummers
roepen naar de DJ voor een karaokesessie of ga voor een jazz
combo of rockabilly band… groot of klein budget wij zorgen
voor een knaller van een kerstborrel.

ARRANGEMENTEN
Vereenvoudig de organisatie
van je bijeenkomst en vraag
naar onze arrangementen.

SALMON STEAK
Gegrilde zalmmoot uit de Josper, sour cream,
citroen, knoflook, dille, zwarte peper,
groene asperges, verse friet of geroosterde
knoflook krieltjes

SPECIFIEKE WENSEN
Ook maken we met plezier een
offerte op maat afgestemd op
je specifieke wensen en budget.

SWEET CHERRY PIE
Huisgemaakte warme kersentaart, slagroom
TRIPLE CHOCOLATE BROWNIE
Brownie met chocolade chunks, chocoladefudge,
chocolade chips

PRIVATE DINING
Met private dining creëer je als
het ware je eigen restaurant.
Ongestoord speechen en gasten in
privacy ontvangen is mogelijk in
het best bewaarde geheim van
de Grote Markt; de Blauwe Kamer.
De setting, het aantal gangen, alles
wordt afgestemd op jullie specifieke
wensen. Wil je een beetje extra reuring
aan tafel terwijl jij met collega’s een
stukje vis zit weg te prikken? Ga dan
voor subtiele begeleiding in de vorm
van chansons of cabaret.

RESERVEREN
Bel direct onze borrellijn:
06 12 96 82 82 of mail naar
info@deblauwekamer.nl

