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WELKOM
Na een heerlijke wandeling over het Mosselsche Zand en in het uitgestrekte bos of een
middag in onze uitdagende indoor speeltuin is het goed toeven in het splinternieuwe
familierestaurant (met aparte snackbar).
De mix van natuurlijke materialen, zoals hout in combinatie met staal én beton op de vloer zorgt
voor een unieke en warme sfeer. Hiernaast hebben wij bij de nieuwbouw voor veel glas gekozen.
Dit geeft het restaurant een prettige, open aanblik. Bovendien is dit heel handig! Zo kunt u uw
kids, die ongestoord aan het spelen zijn in de gaten houden terwijl u zelf in deze sfeervolle ruimte
geniet. U merkt het, jong én oud zullen zich hier prima thuis voelen!
Daarnaast kunnen wij ook uw feest verzorgen, denkt u daarbij aan:
•
•
•
•
•

Bruiloft, huwelijksfeest
Jubileumfeest, recepties
Verjaardag, familie-reünie, buurtfeest, kinderfeestje
Personeelsfeest, bedrijfsfeest, bedrijfspresentatie
Vergaderingen, trainingen en cursussen

Door de vele mogelijkheden van De Houtzagerij hebben we verschillende ruimtes beschikbaar
om een gezelschap te ontvangen. Afhankelijk van het aantal gasten en de gewenste sfeer kunt u
kiezen voor de Lounge, Natuurkamer, Kidsclub of het gehele restaurant.
Ook wat eten en drinken betreft is er van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide
High Tea, een verrassend Walking Dinner of een gezellig en ongedwongen buffet. U kunt het
tevens eenvoudig aanvullen met een verschillende activiteiten.

Graag maken we een arrangement op maat voor u, om zoveel mogelijk te kunnen
voldoen aan uw wensen.
Vrijblijvende een offerte aanvragen of een afspraak maken?
088 070 81 76
info@restaurantdehoutzagerij.nl
Voor actuele informatie www.restaurantdehoutzagerij.nl
De prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud. Alles wat deze folder u biedt, is op reservering.
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FEESTEN
•
•

HET VERJAARDAGSARRANGEMENT
(3 uur lang) vanaf 25 personen

KINDERVERJAARDAG
(3 uur lang) vanaf 35 personen

•

•

•

•
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Kinderen 0-3 jaar: gratis
Het verlengen van uw verjaardagsfeest kan voor een meerprijs van € 3,00 p.p.
per halfuur.

Ontvangst met tweemaal een kopje
koffie of thee en keuze uit gesorteerd
gebak
Onbeperkt Hollands aperitief,
waaronder frisdranken,
vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de tafels serveren wij een selectie
van zoute koekjes en een vers gebrande
notenmix

•

•

Ontvangst met tweemaal een
kopje koffie of thee en een klein
slagroomgebakje
Onbeperkt Hollands aperitief,
waaronder frisdranken,
vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de tafels serveren wij een selectie
van zoute koekjes en een vers gebrande
notenmix

Ons horecateam zal gedurende de
verjaardag viermaal rondgaan met:
•
Koud: plateau met diverse kaas-en
worstsoorten, olijven, toastjes met
zalm, brie en carpaccio
•
Warm: bitterballen, kaassoufflés,
kipnuggets, bamihapjes, nasihapjes en
loempiaatjes

Ons horecateam zal gedurende de
verjaardag driemaal rondgaan met:
•
Koud: plateau met diverse kaas- en
worstsoorten
•
Warm: bitterballen, kaassoufflés,
kipnuggets, bamihapjes, nasihapjes en
loempiaatjes
•
Voor de kinderen staan er spekjes,
zakjes chips en dergelijke klaar om
lekker van te snoepen. Daarnaast
kunnen de kinderen zich heerlijk
uitleven in de indoorspeeltuin

€ 30,50 p.p. € 20,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

€ 28,50 p.p. € 18,00 per kind ( 4 tot 12 jaar)

HET KRAAMFEEST
(3 uur lang) vanaf 25 personen
•
•
•

Ontvangst met tweemaal een kopje koffie of thee
Onbeperkt Hollands aperitief, waaronder frisdranken, vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de tafels serveren wij een selectie van zoute koekjes en een vers gebrande notenmix

Ons horecateam zal gedurende het kraamfeest driemaal rondgaan met:
•
Koud: plateau met diverse kaas- en worstsoorten
•
Warm: bitterballen, kaassoufflés, kipnuggets, bamihapjes, nasihapjes en loempiaatjes
•
•
•

Op een buffet staan beschuitjes met roze en/of blauwe muisjes
Voor de kinderen staan er spekjes, zakjes chips en dergelijke om lekker van te snoepen
Daarnaast kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven in de indoorspeeltuin

€ 28,50 p.p. € 18,00 per kind ( 4 tot 12 jaar)

OOK IS HET MOGELIJK OM UW FEEST UIT TE BREIDEN MET:
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€ 3,75

•

Soep naar keuze

•

Luxe belegde broodjes (2 p.p.) met divers beleg / kalfskroket

•

Schotel met 3 stokjes saté, satésaus, stokbrood en frites

€ 6,00

€ 16,95

FEESTAVOND HOUTZAGERIJ
20:30-01:00 uur (4,5 uur lang)
vanaf 25 personen

FEESTAVOND HOUTZAGERIJ XL
20:30-01:00 uur (4,5 uur lang)
vanaf 25 personen

•

•

•

•
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Ontvangst met een champagne / koffie,
thee en een klein gebakje
Onbeperkt Hollands aperitief,
waaronder frisdranken,
vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de (sta)tafels serveren wij een
selectie van zoute koekjes en een vers
gebrande notenmix

•

•

Ontvangst met champagne / koffie,
thee en een klein gebakje
Onbeperkt Hollands aperitief,
waaronder frisdranken,
vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de (sta)tafels serveren wij een
selectie van zoute koekjes en een vers
gebrande notenmix

Ons horecateam zal gedurende de
feestavond Houtzagerij vijfmaal rondgaan
met:

Ons horecateam zal gedurende de
feestavond Houtzagerij XL vijfmaal
rondgaan met:

Koud:
•
Roggebrood met haring en uitjes
•
Eitje gevuld met makreelcrème
•
Toastjes met carpaccio, brie
•
Plateau met diverse soorten worst,
jong belegen kaas met augurk en een
Amsterdams uitje.

Koud:
•
Roggebrood met haring en uitjes
•
Eitje gevuld met makreelcrème
•
Toastjes met carpaccio, brie
•
Plateau met diverse soorten worst,
jong belegen kaas met augurk en een
Amsterdams uitje

Warm:
•
Bitterballen, kaassoufflés, kipnuggets,
bamihapjes, nasihapjes en loempiaatjes
•
1x Mini hamburgertje
•
Koffie of thee als afsluiting

Warm:
•
Bitterballen, kaassoufflés, kipnuggets,
bamihapjes, nasihapjes en loempiaatjes
•
1x mini hamburgertje
•
Koffie, thee en diverse belegde
broodjes als afsluiting

€ 49,50 p.p. € 39,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

€ 54,50 p.p. € 44,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

FEESTAVOND HOUTZAGERIJ XXL
20:30-01:00 uur (4,5 uur lang)
vanaf 25 personen
•
•
•

Ontvangst met champagne / koffie, thee en een klein
gebakje
Onbeperkt Hollands aperitief, waaronder frisdranken,
vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de (sta)tafels serveren wij een selectie van zoute
koekjes en een vers gebrande notenmix

Ons horecateam zal gedurende de feestavond Houtzagerij
XXL driemaal rondgaan met:
Koud:
•
Roggebrood met haring en uitjes
•
Eitje gevuld met makreelcrème
•
Toastjes met carpaccio, brie
•
Plateau met diverse soorten worst, jong belegen kaas
met augurk en een Amsterdams uitje
Warm:
•
Bitterballen, kaassoufflés, kipnuggets, bamihapjes,
nasihapjes en loempiaatjes
Als het feest in volle gang is serveren wij een satébuffet
met:
•
Kipsaté, pikante satésaus, kroepoek, sambal,
seroendeng, gebakken uitjes
•
Romige aardappelsalade, huzarensalade met rauwkost.
•
Stokbrood met boter en kruidenboter
•
Koffie of thee als afsluiting

€ 64,50 p.p. € 54,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)
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BUFFET ARRANGEMENTEN (vanaf 25 pers.)
Bij alle buffetten serveren wij:
•
•
•

Stokbrood met kruidenboter, aioli en pesto
Huzarensalade
Frietjes en diverse sauzen

BUFFET “DE HOUTHAKKER”

DESSERT BUFFET

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Soep van het seizoen
Verse salade
Kipsaté met pindasaus en kroepoek
Kipvleugeltjes
Varkenshaaspuntjes in
champignonroomsaus

€ 22,50 p.p. € 10,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

€ 6,50 p.p. € 4,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

BUFFET “DE BOOMSTAM”

BUFFET “DE HOUTZAGERIJ”

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Soep van het seizoen
Aardappelsalade
Verse salade
Kipsaté met pindasaus en kroepoek
Varkenshaaspuntjes in
champignonroomsaus
Zalm in witte wijn saus
Spinazielasagne met een pestoroomsaus

•
•
•
•
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Chocolade bownie
Vers fruit
Crème brûlée
Diverse soorten ijs
Huisgemaakt hangop met een compote
van roodfruit

€ 24,50 p.p. € 12,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

2 soepen van het seizoen
Salade niçoise, salade geitenkaas
Aardappelsalade
Varkenshaaspuntjes in
champignonroomsaus
Biefstukpuntjes in stroganoffsaus
Zalm in witte wijn saus of gamba’s uit
de oven met kruidenolie
Spinazielasagne met een pestoroomsaus
Roseval aardappeltjes uit de oven met
rozemarijn, knoflook en zeezout

€ 29,50 p.p. € 14,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

BBQ BUFFET (vanaf 30 pers.)
Serveert u de gast graag een ruime keuze, maar vind u het leuk om dit in een
ongedwongen sfeer te doen? Dan is een barbecue buffet zeer geschikt. Bij alle
BBQ buffetten serveren wij:
•
•
•

BBQ “DE HOUTHAKKER”

BBQ “DE BOOMSTAM”

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Stokbrood met kruidenboter, aioli en pesto
Huzarensalade
Frietjes en diverse sauzen

Soep van het seizoen
Verse salade
2 stokjes kipsaté met pindasaus en
kroepoek
Gemarineerde speklapjes
Hamburger
Barbecue worstje

25,50
€ p.p.

Soep van het seizoen
Aardappelsalade
Verse salade
Gekruide ribkarbonade
Zalm in het bakkie of gambaspies
Hamburger
Barbecue worstje
30,50
Kipsaté
p.p.

€

BBQ “DE HOUTZAGERIJ”

BBQ KIDS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2 soepen van het seizoen
Aardappelsalade
Salade niçoise en salade geitenkaas
Gemarineerde speklapjes
Gekruide ribkarbonade
Zalm in het bakkie of gambaspies
Hamburger
Barbecue worstje
Kipsaté
Italiaanse biefstukspies
35,50

€ p.p.

Soep van het seizoen
Aardappelsalade
Verse salade
Gekruide ribkarbonade
Zalm in het bakkie of gambaspies
Hamburger
Barbecue worstje
Kipsaté

12,50
€ p.p.

HIGH TEA ‘DE HOUTZAGERIJ’
(vanaf 2 pers.)

Gedurende de middag kunt u genieten van verschillende theesoorten. Hierbij
worden drie rondes met hapjes geserveerd, namelijk:
•
•
•

Rijkelijk belegde sandwiches met carpaccio, brie en zalm en een soepje van
het seizoen
Traditionele scones met clotted cream, jam en diverse hartige hapjes
Diverse zoetigheden

High Tea ‘de Houtzagerij’ biedt voor ieder wat wils en is zo uitgebreid dat het
volstaat als lunch of brunch.
Voor kinderen van 4-12 jaar passen we de High Tea aan met ranja,
zoet beleg en knakworstjes.

18,95
€ p.p.
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€ 10,50
kids

ZAKELIJK
4 UURS VERGADERARRANGEMENT
Van 08.00 uur tot 12.00 uur
minimum van 12 personen
13,50

12 UURS VERGADERARRANGEMENT
Van 08.00 uur tot 21.00 uur
minimum van 12 personen

•
•
•

•
•
•

€ p.p.

€ 200 zaalhuur
Flip-overbord met stiften
Beamer + scherm en gratis wifi

In de zaal staat voor u klaar:
•
Koffie en diverse soorten thee
•
Zoete lekkernijen
•
Karaffen ijswater, frisdranken

8 UURS VERGADERARRANGEMENT
Van 08.00 uur tot 17.00 uur
minimum van 12 personen
•
•
•

32,50
€ p.p.

€ 250 zaalhuur
Flip-overbord met stiften
Beamer + scherm en gratis wifi

In de zaal staat voor u klaar:
•
Koffie, diverse soorten thee
•
Zoete lekkernijen
•
Karaffen ijswater
•
Luxe lunch
•
Bij terugkomt in de zaal staan er flesjes
frisdrank voor u klaar
•
Tussendoortje (walnoot kokos taartje)
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62,50
€ p.p.

€ 300 zaalhuur
Flip-overbord met stiften
Beamer + scherm en gratis wifi

In de zaal staat voor u klaar:
•
Koffie, diverse soorten thee
•
Lekkernijen
•
karaffen ijswater
•
Luxe lunch
•
Bij terugkomst in de zaal staan er flesjes
frisdrank voor u klaar
•
Tussendoortje (walnoot kokos taartje)
•
Driegangen keuzemenu incl. 2
consumpties

LUNCH € 16,- p.p.
Extra bij te boeken
•
•
•
•
•

Glaasje tomatensoep
Luxe belegde broodjes
Zacht broodje met kroket
Handfruit
Onbeperkt koffie, thee, jus d’ Orange,
melk en karnemelk

LUNCH EN BRUNCH
DE BROODJESLUNCH

DE HOUTZAGERIJ BRUNCH

•
•

•
•

Soep van het seizoen
Luxe belegde broodje & een zacht
broodje kalfskroket
Onbeperkt koffie, thee, melk,
karnemelk en jus d orange

•

€

16,50 p.p.

€

7,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

LUNCHBUFFET
•
•
•
•
•

•
•
•
•

12

Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange,
melk en karnemelk
Onbeperkt ranja voor de kinderen
Soep van het seizoen met stokbrood en
kruidenboter
Luxe broodjes waaronder harde en
zachte in tarwe en wit.
Plateaus met jong belegen & oude kaas,
boerenachterham, gebraden rosbief en
carpaccio
Boter, zoetwaren en handfruit.
Huzaren/zalmsalade en verse
gemengde salade
Kalfskroket
Glaasje huisgemaakte hangop met een
compote van rood fruit

€ 21,50 p.p. € 15,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

•
•

Ontvangst met een glas prosecco.
Soep van het seizoen met stokbrood en
kruidenboter
Onbeperkt koffie, thee, jus d’ orange,
melk en karnemelk
Onbeperkt ranja voor de kinderen

Koud buffet:
•
Rijk opgemaakte vissalade, Hollandse
huzarensalade
•
Romige aardappelsalade en gemengde
salade met olijven feta & tomaat
•
Plateau met gerookte zalm en makreel
•
Plateaus met jong belegen & oude kaas,
boerenachterham, gebraden rosbief,
carpaccio
•
Luxe broodjes waaronder harde en
zachte in tarwe en wit
•
Boter en zoetwaren
Warm buffet:
•
Gebakken zalm in witte wijnsaus,
kipsaté met pindasaus en kroepoek
•
Frites met mayonaise en roerei met
uitgebakken bacon
De brunch wordt afgesloten met een
uitgebreid dessertbuffet.

€ 27,50 p.p. € 17,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)

DIVERSE
RECEPTIE DE HOUTZAGERIJ
(1,5 uur lang) vanaf 25 personen
•

•

Onbeperkt Hollands aperitief,
waaronder frisdranken,
vruchtensappen, (alcoholvrij) bier & wijn
Op de (sta)tafels serveren wij een
selectie van zoute koekjes en een vers
gebrande notenmix

Ons horecateam zal gedurende Receptie
De Houtzagerij viermaal rondgaan met:
Koud:
•
Roggebrood met haring en uitjes
•
Eitje gevuld met makreelcrème,
Toastjes met carpaccio, brie
•
Plateau met diverse soorten worst,
jong belegen kaas met augurk en een
Amsterdams uitje
Warm:
•
Bitterballen
•
1x mini hamburger

€ 21,50 p.p. € 10,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)
Verlengen van uw receptie De Houtzagerij
kan voor een meerprijs van € 3,75 p.p. per
halfuur.

SPECIAL MENU VOOR GROTERE
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GROEPEN
Voor gezelschappen vanaf 12 volwassenen
hebben wij een heerlijke speciale menu’s
samengesteld waaruit u één keuze kunt
maken.
•

Voor onze jonge gasten en voor gasten
met een speciaal dieet, maakt onze
keukenbrigade graag een aangepast
menu

3 gangen EuroParcs menu € 25,00 p.p.

WALKING DINNER (vanaf 25 pers.)
In een tijdsbestek van 3,5 a 4 uur serveren wij acht gerechtjes. Deze gerechtjes
kunnen zowel zittend als staand in een ongedwongen sfeer worden gegeten.
Uit onderstaande lijst kunt u uw walking dinner samenstellen. Een walking
dinner bestaat uit drie koude gerechten, een soepje, twee warme gerechten en
één desserts en koffie met bonbons

Koud gerechten:
•
Carpaccio op traditionele wijze
•
Vitello tonato
•
Serranoham met meloen
•
Krokant buideltje met spinazie en
Hollandaise saus
•
Spiesje van gamba’s uit de oven
•
Salade met paddenstoelen/ humus en
gepofte paprika
•
Gerookte zalm met komkommer,
kappertjes en wasabi
Soepen:
•
Pomodori tomatensoep
•
Bospaddestoelensoep
•
Thaise Kippensoep

•
•
•
•
•
•
•
•

Biesstukpuntjes met saus naar keuze
Varkenshaasmedaillon met
champignonsaus
Mini kipsaté met satésaus en kroepoek
Mini hamburger met BBQ saus
Zeebaarsfilet met zeekraal en mini
courgette
Zalmfilet met zwarte pasta en
tomatensalsa
Spinazielasagne met pesto- roomsaus
Stoof van geitenkaas, bataat pompoen
en taugé

Desserts:
•
Hangop met bosvruchten en chocolade
•
Kokostaartje met walnoot en
sinaasappel
•
Crème brûlée
•
Vanille ijs met chocolade saus
•
Chocolade taartje met vanille ijs

Warme gerechten:

32,50
€ p.p.
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OVERNACHTEN OP RESORT
DE WIJE WERELT
Restaurant ‘de Houtzagerij’ is gelegen op EuroParcs Resort De Wije Werelt uniek
gelegen op de Veluwe en in de bossen van Otterlo grenzend aan Nationaal Park
De Hoge Veluwe.
Bent u op zoek naar een geschikte accommodatie? Dan bent u bij ons aan het
juiste adres, want de keuze is reuze zowel voor stelletjes, gezinnen als voor grotere
groepen. Met welk gezelschap u ook komt, u bent van harte welkom.
Resort De Wije Werelt beschikt over een aantal bijzondere houten accommodaties
namelijk de Van Gogh, natuurmonumenten, zwerfhut op hoogte, Fred, Pod en de
Geurt. Daarnaast beschikken wij over verschillende moderne accommodaties en
groepsaccommodaties.
Bekijk alle woningen op: www.europarcs.nl/vakantiepark/resort-de-wije-werelt
Prijzen en informatie kunnen opgevraagd worden bij de receptie
0880 70 81 70 of info.resortdewijewerelt@europarcs.nl
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ACTIVITEITEN
Om uw feest, partij of bedrijfsuitje compleet te maken is het mogelijk om een
activiteit bij te boeken. Hiervoor hebben wij verschillende mogelijkheden.

KARIKATUURTEKENEN
Karikatuurtekenen tijdens een workshop van
ongeveer anderhalf uur.
Eerst wordt er uitleg gegeven over het
schetsen van een karikatuur. Vervolgens
maakt de groep een gezamenlijk portret. Tot
slot maakt een ieder een karikatuur van zijn/
haar overbuurman/vrouw op mooi papier.
Een leuke workshop die gegarandeerd zorgt
voor een hoop plezier!

Vraag naar de actuele prijzen
(minimaal bedrag van €225,00)

BOOGSCHIETEN
Kruip in de Huid van Robin Hood! Pijl en
boogschieten is de oudste sportdiscipline
die de mens kent. Er wordt geschoten op
doelpakken, daar zitten de schietschijven
aan bevestigd. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen
ook mee doen aan de workshop. De bogen
zijn ook goed handzaam voor vrouwen,
tieners en oudere mensen. Het pijl en
boogschieten vindt plaats onder begeleiding
van een instructeur.

Vraag naar de actuele prijzen
(minimaal bedrag van €140,00)
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WANDELING MET DE BOSWACHTER

HUIFKARTOCHT

De boswachter vertelt jullie vooraf van alles
over de omgeving en de dieren die in het
bos leven. Hierna neemt hij jullie mee op
pad voor een wandeling van ongeveer 1,5
uur. Hierbij komt u door het mooie bos
van Planken Wambuis, maar ook over de
zandverstuiving.

De koetsier neemt u mee voor een mooie
rit door Otterlo. Onderweg maakt u een
tussenstop, een mooie gelegenheid om een
familiefoto te maken! De rit duurt ongeveer
1,5 uur.

Vraag naar de actuele prijzen
(minimaal bedrag van €75,00)

(minimaal bedrag van €162,50)

BAMBOE BOUWEN

OUD HOLLANDSE SPELEN

De activiteit bamboe bouwen is een activiteit
uit de top 3 voor teambuildingsactiviteiten,
ideaal voor een bedrijf- of familiefeestje.
Onder leiding van een ervaren
instructeur gaan de gasten bouwen met
bamboestokken en elastieken. Ze beginnen
met het bouwen van kleine kubussen, wat
de basis is van een kubus van wel 5 meter
hoog.

Met de oud Hollandse spelen gaan we
terug in de tijd. Waar speelden opa en oma
vroeger mee? Uiteraard zijn er ook spelen in
een nieuw jasje gestoken. De spelen worden
uitgezet in het restaurant en bij mooi weer
buiten.

Vraag naar de actuele prijzen

Vraag naar de actuele prijzen

(minimaal bedrag van €137,50)
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Vraag naar de actuele prijzen

TROUWEN & FEESTEN OP 1 LOCATIE
Bij de Houtzagerij kunt u trouwen en direct genieten van een mooie feestavond
of receptie. Wij hebben 3 unieke zalen die individueel of in combinatie te
huur zijn. Of u nu met een kleine, intieme groep bent of met een grote groep
feestgangers. Tot 250 mensen kunnen bij ons terecht en gratis parkeren!

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

CEREMONIE

FEEST

Als officiële trouwlocatie van de Gemeente
Ede zijn wij bij uitstek de ideale locatie voor
de mooiste dag van uw leven.

Met ons inlevingsvermogen en onze
faciliteiten maken wij van iedere bruiloft een
groot feest!

RECEPTIE

Iedere bruiloft is anders en wij doen er
alles aan om samen met u uw bruiloftsfeest
op maat te maken. Wij spreken alle
mogelijkheden graag met u door en maken
op basis van uw specifieke wensen een
gedetailleerd plan op.

Niet alleen als locatie voor uw bruiloftsfeest
is De Houtzagerij uitermate geschikt, maar
ook voor uw receptie. De ligging aan de
bosrand geeft een extra dimensie en maakt
het mogelijk om uw verblijf ook buiten te
laten plaatsvinden. Wij bieden verschillende
arrangementen, maar voor uw bruiloft
bespreken wij graag uw persoonlijke wensen
voor een receptie op maat.

DINER
Wij gaan altijd uit van de persoonlijke
wensen van onze gasten. Van een rijk
aanbod van diverse dinerbuffetten tot een
heerlijk uitgeserveerd meergangen diner.
Alles wordt op maat samengesteld.
Ons team adviseert u graag bij het maken
van uw keuzes.
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OVERNACHTING
Combineer uw bruiloft bij De Houtzagerij
met een verblijf in één van onze unieke
accommodaties op resort de Wije Werelt.
Vraag voor meer informatie en
beschikbaarheid
Uiteraard kunnen ook uw huwelijksgasten
op Resort de Wije Werelt overnachten.
Indien u uw huwelijksnacht doorbrengt bij
ons kunnen uw gasten profiteren van 10%
korting op de best beschikbare prijs.
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Arnhemseweg 100 - 102
6731 BV Otterlo
088 070 81 76
info@restaurantdehoutzagerij.nl
www.restaurantdehoutzagerij.nl
fb.com/restaurantdehoutzagerij

Aantekeningen :

