Vergaderen bij De Veldkeuken
De Veldkeuken is een restaurant met eigen bakkerij, landgoedwinkel en zaalruimtes voor vergaderingen of feestelijke bijeenkomsten.
Je vindt ons in het koetshuis van Landhuis Oud Amelisweerd. De koks koken met de groente, kruiden en vruchten van de moestuinen van
het landgoed, 100% biologisch en vegetarisch. De Veldkeuken is het hele jaar geopend voor ontbijt, lunch, borrel of een ’Bosdag”.
In de zomermaanden, van april t/m oktober, zijn we ook geopend voor diner. In onze landgoedwinkel verkopen we dagelijks vers desembrood
en patisserie uit eigen bakkerij en diverse lokale specialiteiten. Je vindt hier natuurlijk ook onze kookboeken. Lekker voor thuis en leuk om cadeau te doen.

Groen vergaderen
Frisse lucht, een groene omgeving en vitamines op je
bord, dat kan bij de Veldkeuken. Even eruit? Je stapt zo
naar buiten voor een wandeling door het bos. Onze zaalruimtes in het oude koetshuis zijn authentiek en voorzien
van een ventilatiesysteem die verse buitenlucht naar binnen brengt. De zaalinrichting passen we aan naar jullie
wensen: Wil je aanschuiven rond een vergadertafel, of zit
je liever in cabaretopstelling , kring of in een theateropstelling? Een zaalruimte kan alleen gehuurd worden in
combinatie met ons verzorgingsarrangement. Dit is
inclusief service en gebruik van WIFI, beamer, flipover
en vergaderkist.

Verzorging
Espressobar, landgoedthee, vers fruit
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan
niets ontbreekt. In de zolderfoyer staat een bar waar je
zelf een espresso, cappuccino of koffie van versgemalen
bonen kunt bereiden. Er staat groene kruidenthee, verse
boerenmelk, havermelk, een pot huisgebakken koekjes
en een schaal met biologisch fruit. Alles wat we serveren
is biologisch, met groente van het landgoed. Het verse
desembrood bij de lunch bakken we op de stenen ovenvloer in onze eigen bakkerij.

Kom met de fiets, bus, trein, tram, of auto

Koetsierslunch

Soep van de dag
Quiche uit de oven
Rijkelijk belegde desemboterhammen
Frisse gemengde salade
Glas appelsap, melk of karnemelk

Lunchpakket to go

Onze koks kunnen de lunch ook als picknickpakket
serveren. Zo wordt iedere vergadering een bosdag!

bosdagBorrelplank

Rijk gevulde plank met de lekkerste hapjes van
het seizoen. Denk aan diverse soorten crostini,
frisse groentepickles, falafelballetjes met dip,
crudités, gerookte amandelen en boerenkaas.

Extra opkikkers
verrassing van de bakker:
€ 2,95
In de ochtend ga je extra goed van start met een verse
versnapering uit de bakkerij. Iedere dag is anders:
warm rozijnenbrood, een croissant, verse granola of
panettone! Laat je verrassen!
Frisse Boost
€5,95
Iedereen gaat sprankelen van de frisse limonade van
de Veldkeuken. Met een karaf bruisende gemberlimonade & citroen of een fles aardbeienbubbels met verveine zit iedereen er weer fris bij. Daarbij serveren we
een plankje met een hartige versnapering van
het seizoen.
Taart!
€4,20
Op een plateau serveren we een mooi assortiment
van onze lekkerste taartjes. We hebben ook glutenvrije, lactosevrije en suikervrije opties. Echt iets te vieren? Bestel vooraf een bijzondere taart met een persoonlijke boodschap. Succes moet je vieren!

Bosdiner van april tot november
tweegangen verrassingsdiner waarbij de kok
zich laat inspireren door de oogst van
de moestuinen.

De gratis parkeerplaats is vooraan de oprijlaan, op 3 min. wandelen van de Veldkeuken. Bezoekers die slecht
ter been zijn kunnen voor de Veldkeuken afgezet worden. Zet de auto daarna wel direct op de parkeerplaats,
want parkeren voor de deur is niet toegestaan en wordt beboet! Plan je reis: www.9292.nl

Appeltaart, chocoladetaart, kwarkroomtaart, carrotcake, dadelwalnoottaart,
cheesecake, citroen meringuetaart,
Vegan chocoladenotentaart

Zaalhuur & verzorging
Zalen op de begane grond

Zalen op de eerste verdieping

Prijzen (incl. BTW)

BEDSTEE
min. 4p
max.10p
18m²
In deze authentieke opkamer (bereikbaar via een klein
trappetje) zit nog een echte bedstee. De grote ramen
geven uitzicht op de tuin. De houten tafel biedt ruimte
aan 10 personen.

De 1e verdieping is via een trap bereikbaar. Hier kom je
op de mooie zolderfoyer met een espressobar, toiletten
en aangrenzend 3 vergaderruimtes met airco.

Zaalhuur

halve dag

hele dag

Theater
Hooizolder
Meidenkamer
Pronkkamer & Bedstee

€ 275,00
€ 198,00
€ 121,00
€ 198,00

€ 440,00
€ 330,00
€ 209,00
€ 330,00

PRONKKAMER
min. 4p
max.10p
24m²
De huiselijke Pronkkamer heeft een grote schouw met
een houtkachel en biedt uitzicht op de tuin. Aan de
grote houten tafel is het prettig vergaderen of je
schuift aan voor een lunch, tea of diner met een privégezelschap.

De Pronkkamer is alleen te huur in
combinatie met de Bedstee.
De Bedstee kun je in overleg apart
huren. Deze ruimte is alleen bereikbaar
via de Pronkkamer.

OPSTELLING
Theater
Hooizolder
Meidenkamer
Pronkkamer
Bedstee

THEATER
min.12p
max.24 p
50m²
Deze grote en hoge zolderzaal met podium heeft veel
mogelijkheden; bijvoorbeeld voor een presentatie of
een voordracht, maar ook voor workshops of voor private dining. In combinatie met de Hooizolder zijn hier groepen tot 38p welkom (theateropstelling), De hooizolder
met foyer dient dan als loungeruimte.
HOOIZOLDER
min.10p
max.16 p
28m²
De Hooizolder is een ruime zaal met grote houten tafels
die je los of als één blok kunt plaatsen. Deze zaal heeft
een glazen wand met openslaande deuren naar de foyer.
MEIDENKAMER
min. 3p
max. 8 p
22m²
De Meidenkamer is een vierkante kamer met zicht op de
perenboomgaard en is geschikt voor groepen tot 8 p.

DAGDELEN: dinsdag t/m vrijdag (maandag gesloten)
12
12
6
6
—

16
16
8
10
10

38
16
8
10
—

24
16
—
8
—

Ochtend:
Middag
zomeravond

08.30—12.30 uur
13.00—17.00 uur
18.00—21.00 uur

Restaurant de Veldkeuken
Koningslaan 11
3981 HD Bunnik

030-7610877 www.veldkeuken.nl
amelisweerd@veldkeuken.nl

Zaalhuur zomeravond (van april t/m oktober)
Theater
Hooizolder
Meidenkamer
Pronkkamer & Bedstee

€
€
€
€

250,00
180,00
110,00
180,00

Een zaalruimte kan alleen worden gehuurd in
combinatie met een verzorgingsarrangement.
Dit is inclusief gebruik van
WIFI, beamer, flipover & papier.

verzorging

halve dag

hele dag

met lunch
Met lunch & bosdiner
zonder lunch
met bosDiner

€ 29,95 pp
€ 54,95 pp
€ 19,95 pp
€ 44,95 pp

€ 39,95 pp
€ 64,95 pp
n.v.t.
n.v.t.

Extra opkikkers z.o.z;
Verrassing van de bakker
Frisse boost
Taart
Bosdagborrelplank

€2,95 pp
€5,95 pp
€4,20 pp
€6,50 pp

