
 
 

 

 

De Hooge Woning 

Voorweg 109 

2716 NH Zoetermeer 

T 079 - 321 80 23 

 

info@dehoogewoning.nl 

www.dehoogewoning.nl 

 

KvK: 60432632 

BTW: NL1816.43.005.B01 

IBAN: NL87 INGB 0689 1682 25 

BIC / Swift: INGBNL2A 

 
 

VAN VERGADERING TOT WORKSHOP, VAN BIJEENKOMST TOT TRAINING, ALLES IS MOGELIJK 

Hartelijk dank voor uw interesse in De Hooge Woning. Om een idee te geven van wat wij kunnen bieden,  

treft u hieronder diverse mogelijkheden aan met bijbehorende prijzen. 

Suggesties De Hooge Woning: 
Prijs zaalhuur : € 15,- (per persoon per dagdeel) 
  Hierbij zijn in ieder geval de volgende gratis faciliteiten beschikbaar: 

 Koffie, thee en water 
 (Draadloos) internet 
 Picknicktafels in de tuin 
 Beamer met scherm en/of flatscreen TV 
 Flipovers 
 Parkeren voor de deur 
 Tafels in iedere gewenste opstelling 
 Makkelijk bereikbaar via openbaar vervoer (station Voorweg op  

2 minuten loopafstand) 
 Heerlijke chocoladetruffels en/of bonbons 
 Onze gastvrouw voor een welkom ontvangst 

Standaard dagdelen : Maandag t/m vrijdag 

 09:00 – 13:30 
 13:30 – 18:00 
 18:00 – 22:30 
Afwijkende dagen en/of tijden zijn in overleg mogelijk 

En verder………   
   
Patisserie   
 Gebak : € 2,- (per persoon) 

 Extra bonbons : € 2,75 (per 6/7 stuks) 
 Extra truffels : € 2,75 (per 6/7 stuks) 
 Roomboterkoekjes : € 1,75 (per ons) 
Frisdrank : € 1,75 (per consumptie) 
   

Lunchsuggesties   
 Lunch I : € 7,50 (per persoon) 
  Per persoon 2 luxe belegde zachte Monnikenbollen en 1 stuk handfruit. 

Belegd met; Boerenham, gebraden kipfilet, jonge kaas, oude kaas of brie.  
Biologische boerenmelk, Biologische karnemelk en Jus d’orange. 
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 Lunch II : € 10,- (per persoon) 
  Per persoon 3 luxe belegde zachte Monnikenbollen en 1 stuk handfruit. 

Belegd met; Boerenham, gebraden kipfilet, zalm, gekookt eitje, jonge kaas, 
oude kaas of brie.  
Biologische boerenmelk, Biologische karnemelk en Jus d’orange 

 Boerenlunch : € 10,- (per persoon) 
  Witte en bruine boterhammen, Biologisch vers afgebakken vloerbrood. 

Roomboter, gekookt eitje. 
Diverse vleeswaren; Boerenham, gebraden kipfilet 
Diverse kaas soorten; Jonge kaas, oude kaas, brie 
Biologische boerenmelk, Biologische karnemelk en Jus d’orange 

 Parade lunch : € 12,- (per persoon) 
  Verse tomatensoep 

Luxe belegd biologisch broodje (Ciabatta en volkorentriangels) 
Huzarensalade 
Mini krentenbol 
Stuk fruit 
Biologische boerenmelk, Biologische karnemelk en Jus d’orange 

 Luxe lunch : € 14,- (per persoon) 
  Amuse, Verse tomatensoep 

Etagères met variatie van luxe  kleine broodjes 
Luxe mini sandwiches  
Huzarensalade 
Mini krentenbol 
Stuk fruit 
Biologische boerenmelk, Biologische karnemelk en Jus d’orange 

Borrel : € 5,- (per persoon) 
  Na afloop van de vergadering nog even naborrelen met een bittergarnituur 

en een drankje bestaande uit: bier, witte wijn, rode wijn, rosé, verse jus 
d'orange, vruchtensappen, frisdranken of binnenlands gedistilleerd. 

Allergie en dieet  : Zijn er dieetwensen of een voedselallergie?  
Laat het ons gerust weten. Wij besteden hier uiterste zorg aan. 

   
Goed te weten : Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.  

De Hooge Woning staat klaar voor al haar relaties, maar we zijn er ook voor 
onze omgeving. Iedereen is bijzonder. De Hooge Woning werkt daarom nauw 
samen met Ipse de Bruggen zodat mensen met beperkingen kunnen 
‘meedoen’ in onze samenleving. 

 

Uiteraard is maatwerk ook mogelijk. Mochten er dus nog wensen en/of vragen zijn, dan vernemen wij deze 

graag zodat wij de ideale vergaderomgeving voor u kunnen creëren. 

 

Voor meer informatie, reserveringen of een bezichtiging kunt u ons altijd bellen met 079 - 321 80 23 of  

e-mailen naar info@dehoogewoning.nl.  

Wij maken met alle plezier een afspraak om één en ander door te nemen.  

 

Graag tot ziens op De Hooge Woning! 

 

Hartelijke groeten, 

medewerkers De Hooge Woning. 
 

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. 

mailto:info@dehoogewoning.nl

