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   All-In Feestavond Arrangement 
Prijs per persoon € 49,50 (all-In prijs voor 4 uur) (min 50 personen) 

Kinderen < 12 jaar -/- 50% 

 
Een feestavond arrangement begint om 20.00 uur en wordt er om 00.00 uur een koffie/theebuffet voor 
u en uw gasten klaargezet en sluiten wij de bar.  
 
Arrangement feestavond:  
Bij ontvangst serveren wij koffie of thee met een petit four*, als u het wenst kunnen wij ook i.p.v. een 
petit four bij ontvangst, aan het eind van de avond een puntzakje frites met mayonaise serveren. Op 
tafel staan zoutjes, nootjes en olijven. 
Binnen het drankarrangement vallen bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerde drank zoals port, 
sherry, martini, vieux en jonge jenever. Speciale bieren en buitenlands gedistilleerde drank, indien 
gewenst gaan op nacalculatie van het werkelijk gebruik. Tijdens de avond serveren wij 4 ronden met 
warme bittergarnituur (4 hapjes p.p.) 
 
In dit het arrangement vallen de volgende dranken: 
 

• Koffie en thee 
• Alle frisdranken en vruchtensappen 
• Alle huiswijnen (Zoete- en Droge witte wijn, Rood en Rosé) 
• Bieren: Hertog Jan, Hertog Jan 0,0%, Radler (0,0%) 
• Jenever, Port, Sherry, Vieux, Berenburg, Bessen en Martini 

 
 
Optioneel: 

• Glaasje feestelijke Cava bij ontvangst € 6,75 per glas 
• Broodje kroket € 3,95 p/s 
• Broodje miniburger € 3,95 p/s 
• Puntzakje frites met mayonaise € 3,95 p/s 
• Oesters (dagprijs) 
• Vegan zalm-Sushirijst-Wakamé € 3,00 p/s 
• Mini ijshoorntje met steak tartaar, piccalilly en kaas € 2,25 p/s 
• Vockingworst, Ossenworst en Kaas € 3,00 p/p 
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Overig: 
 
Zaalhuur: Voor opbouw, afbouw, schoonmaak (afhankelijk van welke ruimte) 
 
Prijzen: Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief buitenlands gedistilleerd. Prijswijzigingen 

voorbehouden. 
 
Versiering: U kunt indien gewenst de ruimte versieren. Tijdstip van versieren in overleg. 

De versiering dient direct na afloop van de feestavond verwijderd te worden. 
 
Aantal gasten: Het aantal gasten kunt u tot 48 uur van tevoren nog kosteloos wijzigen. Het 

aantal opgegeven gasten wordt minimaal aan u doorberekend. 
       
Factuur: Na afloop voldoet u de factuur. Wij accepteren pin, cash, VISA en Mastercard. 

Ook is het mogelijk om de factuur opgestuurd te krijgen, hiervoor berekenen 
wij € 15,00 administratiekosten. Wij hanteren een strikte betalingstermijn van 
7 dagen binnen factuurdatum. 
 

Annulering: Bij annulering binnen 1 maand voor gereserveerde dag, zal er een bedrag ter 
hoogte van 20% van het bevestigd bedrag aan u worden berekend. 

 
Dansles:   U wilt graag een openingsdans doen maar weet nog niet welke en hoe? Ook 

daar heeft Boerderij de Middenhof een oplossing voor. Wij kunnen voor u 
dansles(sen) organiseren voor uw openingsdans. Deze les(sen) worden 
gegeven door een professionele dansleraar in onze eigen bovenzaal. 

 
Band/ DJ feestavond: Zelf geen contacten in de muziekwereld? Boerderij de Middenhof kan hier 

zeker in bemiddelen, vraag ons gerust… 
 
Aankleding:   Voor de aankleding naar uw wensen, kunt u eventueel ook contact op te 

nemen met ESN-Service Nieuwegein (030 603 8494). Zij zijn onze externe 
partner voor aankleding van bruiloften en partijen.  

    
Externe kosten zijn niet meegenomen in dit prijsoverzicht.  
 
 
 
 
 

MEER INFORMATIE EN/OF EEN GEPASTE OFFERTE NAAR UW WENSEN? 
 

MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK, DE KOFFIE/THEE STAAT VOOR U KLAAR, 
WELKOM!! 

 
 
 
 

TEL: 030-6033771 | CONTACT@DEMIDDENHOF.NL 
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                              ROUTEBESCHRIJVING 
 

1. Vanuit richting Amsterdam (A2) 
Knooppunt Oudenrijn: "Afslag Arnhem" (A12, afrit 16)  
 
Zie verder onder punt 2 
 

2 Vanuit richting Arnhem (afrit 16) en richting Den Haag (A12, afrit 16) Volg borden "Nieuwegein" en 
neem afrit "Nieuwegein" (niet industriegebied Nieuwegein) Einde afrit rechts Vijfde stoplicht links vanuit 
Arnhem (A12) Derde stoplicht links vanuit Amsterdam (A2) (afslag "Zuilenstein", Sweelincklaan) Eerste weg 
rechts (van Anrooylaan) Tweede weg rechts (Nedereindseweg)  

 

3. Vanuit richting Den Bosch (A2)  Neem afrit "Nieuwegein"  Einde afrit rechts Tweede stoplicht links 
(afslag Nieuwegein-N./Utrecht, A12) Tweede stoplicht rechts (afslag "Zuilenstein", Sweelincklaan)  Eerste 
weg rechts (van Anrooylaan)  Tweede weg rechts (Nedereindseweg)  
 
 
Openbaar vervoer 
Trein naar Utrecht Sneltram richting "Nieuwegein-Zuid" of "IJsselstein" Uitstappen halte "Batau-
Noord"  Ga het spoor over en buiten de tramhalte rechts, Sweelincklaan  Eerste weg rechts, 
Duetlaan "Boerderij de Middenhof" aan de rechterkant  (slechts 3 minuten lopen) 
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OVER BOERDERIJ DE MIDDENHOF 
 
 
‘GASTVRIJ, GEZELLIG, GENIETEN’ Is het motto in “Boerderij de Middenhof”.  
Op elk moment van de dag in elke sfeer: van warm knus in de Brasserie, gezellig feestelijk in ’t 
Zomerhuis tot een zakelijke bijeenkomst of huiselijk met de kinderen in het pannenkoekenhuis “de 
Deel” En dat alles onder het dak van de ruim 132- jaar oude boerderij “de Middenhof”, met ruime 
(gratis) parkeergelegenheid en zalen voor privé- en zakelijke evenementen en ontvangsten. 
 
 
BRASSERIE “’T VOORHUIS” 
Wie kiest voor een avondje culinair genieten komt al snel terecht in de brasserie. Hier kunt u genieten 
van een heerlijk avondje uit! Een keuze uit de a-la-carte menukaart of een complete 3, 4, 5 of x 
gangen diner behoort tot de mogelijkheden. De brasserie is zowel geschikt voor een zakelijk diner als 
met man/vrouw, vriend/vriendin, familie etc. In de brasserie is ook de authentieke wijnkelder te vinden, 
hier kunt u ook zelf een flesje wijn naar keuze uitzoeken, hoe leuk is dat?! 
 
TAPAS RESTAURANT “ LA CASA DE VERANO” 
Is hét tapas restaurant van Nieuwegein en omstreken. Het Tapas restaurant is het 3e restaurant in 
Boerderij de Middenhof. Anders dan de traditionele tapas restaurants! La Casa de Verano gaat 
(onbeperkt) op eigen wijze tapas bereiden met louter verse ingrediënten, in huis, door 
gerenommeerde koks bereid en natuurlijk in een open keuken! Op de menukaart vele tapas (achtige) 
gerechten met o.a. vlees, vis- en vegetarische gerechten. Kortom voor de liefhebbers van kleine 
gerechtjes is er keuze genoeg. 
 
PANNENKOEKENHUIS “DE DEEL” 
In het pannenkoekenhuis is het assortiment verder uitgebreid met Pizza’s! Naast de traditioneel 
gebakken pannenkoeken met speciaal voor het pannenkoekenhuis samengestelde bloem van de 
molen uit IJsselstein, worden er pizza’s gebakken in een hout- gestookte oven.. en dat proeft U! Alle 
gerechten worden bereid in de open keuken en kunnen de “kids” kijken hoe hun pannenkoek- of pizza 
wordt gebakken. Voor de kleine kids is er een gezellige speelhoek zodat u gezellig kunt nagenieten 
wanneer de kids zich vermaken. Kortom u bent van harte welkom met uw hele gezin, familie en 
vrienden 
 
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN 
De boerderij ligt centraal in Nederland, nabij de A2, A12 en de A27/28. Is prima met openbaar vervoer 
bereikbaar (3 minuten lopen vanaf de tramhalte, welke praktisch achter de boerderij stopt) en is er een 
eigen groot- en gratis parkeerterrein. Kortom de ideale plek voor gasten die vanuit het hele land of 
daarbuiten moeten komen. 
	
 


