


Klein Zwitserland biedt vele mogelijkheden om jullie bijeenkomst
compleet te maken. Dit locatieboek bevat alle informatie over de locatie
en de cateringmogelijkheden.

Benieuwd geworden? Kom eens langs om de locatie in het echt te
beleven, dan bespreken wij meteen de wensen en mogelijkheden.

Met gastvrije groet,
Team Klein Zwitserland
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Klein Zwitserland: Dé grote smaakmaker onder de
pannenkoekenhuizen staat als een huis in het hart van de provincie
Utrecht. Sinds 2010 vormt het restaurant tevens het centrum voor
feesten, partijen en vergaderingen voor grote en minder grote
gezelschappen.

Alpenzaal
De Alpenzaal is een afsluitbare ruimte achter in ons restaurant met
een eigen ingang en een gemoedelijke sfeer. Deze ruimte is af te huren
voor ieder gezelschap.

Dagdeel 175,00
Gehele dag 225,00
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Wil je een zakelijke meeting organiseren om collega’s iets bij te scholen
of belangrijke zaken door te spreken? Dan ben je bij Klein Zwitserland op
het juiste adres!

Wij reserveren een aparte ruimte die alleen voor jullie gezelschap wordt
ingericht. We zorgen ervoor dat de gewenste opstelling bij aankomst
voor jullie klaarstaat, zodat jullie direct kunnen starten met het vooraf
besproken programma.

4 UURS - VERGADERARRANGEMENT
29,50

vanaf 10 personen 

locatiehuur ● beamer ● scherm ● flip-over ● wifi ● onbeperkt koffie en
thee ● mineraalwater ● meetingmints ● roomboterkoekjes
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4 UURS – VERGADERARRANGEMENT INCL. LUNCH
39,50

vanaf 10 personen 

locatiehuur ● beamer ● scherm ● flip-over ● wifi ● onbeperkt koffie en
thee ● mineraalwater ● meetingmints ● roomboterkoekjes

Lunch - diverse soorten brood met vis, vlees en vegetarisch beleg ●
warme snack ● vers handfruit ● biologische sappen uit de streek ● melk
● karnemelk

4 UURS – VERGADERARRANGEMENT INCL. DINER
45,50

vanaf 10 personen 

locatiehuur ● beamer ● scherm ● flip-over ● wifi ● onbeperkt koffie en
thee ● mineraalwater ● meetingmints ● roomboterkoekjes ●
verrassingsdiner van de chef (drie gangen)

● frisdranken op basis van nacalculatie tijdens de middagpauze ●
Hollands drankarrangement op basis van nacalculatie tijdens diner
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8 UURS – VERGADERARRANGEMENT INCL. LUNCH
49,50

vanaf 10 personen 

locatiehuur ● beamer ● scherm ● flip-over ● wifi ● onbeperkt koffie en
thee ● mineraalwater ● meetingmints ● roomboterkoekjes

Lunch - diverse soorten brood met vis, vlees en vegetarisch beleg ●
warme snack ● vers handfruit ● biologische sappen uit de streek ● melk
● karnemelk

● frisdranken op basis van nacalculatie tijdens de middagpauze ●
Hollands drankarrangement op basis van nacalculatie tijdens de borrel

8 UURS - VERGADERARRANGEMENT INCL. LUNCH EN DINER 
65,50

vanaf 10 personen 

locatiehuur ● beamer ● scherm ● flip-over ● wifi ● onbeperkt koffie en
thee ● mineraalwater ● meetingmints ● roomboterkoekjes

Lunch - diverse soorten brood met vis, vlees en vegetarisch beleg ●
warme snack ● vers handfruit ● biologische sappen uit de streek ● melk
● karnemelk

● verrassingsdiner van de chef (drie gangen)

● frisdranken op basis van nacalculatie tijdens de middagpauze ●
Hollands drankarrangement op basis van nacalculatie tijdens diner

7



8

Iets te vieren of gezellig bijeenkomen met je collega’s? Een compleet
feestje/borrel organiseren jullie eenvoudig met een van onze
feestarrangementen. Een vaste prijs en een vaste invulling, dus geen
verrassingen achteraf.

Alle arrangementen zijn uit te breiden aan de hand van jullie wensen, dit
kan in overleg met het team van Klein Zwitserland.



BASIS – 4 UUR 
28,50

Onbeperkt Hollands drankarrangement
bier ● wijn ● frisdranken ● vruchtensappen ● mineraalwater ● koffie ●
thee

Luxe tafelgarnituur
mix van gebrande noten ● kaasstengels ● zoute koekjes

Bittergarnituur à 2 hapjes 
warme hapjes zoals bitterballen ● kaastengels ● kipstukjes

LUXE – 4 UUR 
32,50

Onbeperkt Hollands drankarrangement
bier ● wijn ● frisdranken ● vruchtensappen ● mineraalwater ● koffie ●
thee

Tapasplateau
plateau met verschillende soorten gedroogde ham ● kazen ● fuet ●
gemarineerde olijven ● gebrande noten

Bittergarnituur à 2 hapjes 
warme hapjes zoals bitterballen ● kaastengels ● kipstukjes

Wrap 
wraprolletjes ● gerookte zalm ● gerookte kip
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HIGH TEA 
19,50

vanaf 2 personen

Onbeperkt diverse smaken thee

Sandwiches 
gerookte zalm ● kipfilet ● Hollandse kaas 

Zoete lekkernijen
mini-muffins ● scones ● Belgische bonbons ● vruchtenbavarois ● mini-
gebakjes

Hartige lekkernijen
diverse petits crolines 
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LUNCHBUFFET 19,50 
● soep van de dag (vegetarisch) ● diverse soorten brood met vis, vlees en 
vegetarisch beleg ● warme lekkernij ● vers fruit ● biologische sappen uit 
de streek ● melk ● karnemelk

LUXE BELEGDE BROODJES 
4,25

● diverse luxe soorten brood met vis ● vlees ● vegetarisch beleg

ZACHTE BOLLEN (WIT EN BRUIN) 
2,95

● belegd met ham ● kaas ● kipfilet

LOSSE LUNCHITEMS 
Krentenbol 1,75
Roombotercroissant 2,25

VOOR DE KIDS 8,75
Versier je eigen naturel pannenkoek

BRUNCHBUFFET 22,50
● soep van de dag (vegetarisch) ● ambachtelijke broodsoorten met vis,
vlees, zoet en vegetarisch beleg ● kazen uit de streek ● verse fruitsalade ●
scrambled eggs ● quiche met seizoensproducten ● zoetigheden ●
Biologische sappen uit de streek ● melk ● karnemelk
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HOLLANDS
DRANKARRANGEMENT

● bier ● wijn ● frisdranken ●
vruchtensappen ● mineraalwaters 
● koffie ● thee ● Heineken 0.0

1 uur 10,00

1,5 uur 13,00

2 uur 16,00

2,5 uur 18,50

3 uur 20,50

3,5 uur 22,50

4 uur 24,50

4,5 uur 26,50

5 uur 28,50

5,5 uur 30,00

6 uur 31,50

FRISDRANKARRANGEMENT

● Heineken 0.0 ● frisdranken ●
vruchtensappen ● mineraalwaters 
● koffie ● thee ●

1 uur 8,00

1,5 uur 11,00

2 uur 13,50

2,5 uur 16,00

3 uur 18,00

3,5 uur 20,00

4 uur 22,00

4,5 uur 23,50

5 uur 25,00

5,5 uur 26,00

6 uur 27,00
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LUXE HOLLANDS
DRANKARRANGEMENT

● bier ● wijn ● frisdranken ●
vruchtensappen ● mineraalwaters 
● jonge jenever ● oude jenever ●
korenwijn ● bessenjenever ●
vieux ● koffie ● thee 

1 uur 11,00

1,5 uur 14,00

2 uur 17,00

2,5 uur 19,50

3 uur 22,00

3,5 uur 24,00

4 uur 27,00

4,5 uur 29,00

5 uur 31,00

5,5 uur 32,50

6 uur 34,00

BUITENLANDS 
DRANKENARRANGEMENT

● bier ● wijn ● frisdranken ●
vruchtensappen ● mineraalwaters ●
jonge jenever ● oude jenever ●
korenwijn ● bessenjenever ● vieux ●
Bombay Gin ● Bacardi ● vodka
●whisky ●sambuca ● Jägermeister ●
koffie ● thee 

1 uur 15,00

1,5 uur 19,00

2 uur 22,00

2,5 uur 24,50

3 uur 27,00

3,5 uur 29,50

4 uur 32,50

4,5 uur 33,50

5 uur 35,00

5,5 uur 36,50

6 uur 38,00
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DRANKEN OP BASIS VAN NACALCULATIE
Wanneer er gekozen wordt voor dranken op basis van nacalculatie,
noteren wij het werkelijk aantal gedronken dranken van de gasten.

KANNEN KOFFIE EN THEE
Wij plaatsen thermoskannen gevuld met verse koffie en theewater op het
buffet. Selfservice is mogelijk of wij schenken de warme dranken voor de
gasten in.

Koffie kan 25,00
Thee kan 19,50

BUBBELS EN WELKOMSTDRANKEN
Prosecco 5,50
Champagne 9,95
Alcoholvrije bubbels 3,25
kinderchampagne 2,75
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DRIEGANGENPANNENKOEKENMENU
19,00

Voorgerecht
soep van de dag

Hoofdgerecht
pannenkoek met twee toppings naar keuze

appel ● ananas ● banaan ● kaneel ● rozijn ● chocoladesaus ● gember ●
ham ● kaas ● spek ● champignons ● paprika ● salami

Nagerecht
chocolademousse ● koffie/thee
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DRIEGANGENKEUZEMENU 29,50
vanaf 15 personen

Voorgerecht
soep van de dag

Hoofdgerecht
Vlees ● wienerschnitzel met peperroomsaus 
Vis ● kabeljauw in romige venkelroomsaus met seizoensgroenten 
Vegetarisch ● groentecurry met Aziatische groenten en basmatirijst

Nagerecht
chocolademousse ● koffie/thee

VERRASSINGSDINER VAN DE CHEF
37,50

vanaf 15 personen

Onze chef serveert met culinaire enthousiasme een 
viergangenverrassingsmenu, rekening houdend met het seizoen, de gast 
en gelegenheid van het diner. Vooraf kunnen er dieetwensen 
doorgegeven worden.

KINDERMENU 8,75
frietjes● snack naar keuze ● appelmoes
versier je eigen naturel pannenkoek
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BASISBUFFET 24,50
vanaf 20 personen

soep van de dag (vegetarisch) ● brood met dips en verschillende toppings

huzarensalade ● zalmsalade ● groene salade

kipsaté ● warme beenham ● gehaktbal in pittige tomatensaus ● witvis in
wittewijnsaus

rijst ● frites ● aardappelgratin ● diverse sauzen

LUXEBUFFET
37,50

vanaf 20 personen

soep van de dag (vegetarisch) ● brood met dips en verschillende toppings

aardappelsalade ● pasta-tonijnsalade ● coleslaw ● groene salade

ossenhaaspuntjes in peperroomsaus ● kabeljauw in venkelroomsaus ●
warme beenham ● pulled chicken ● porto bello met risotto ● filodeeg
gevuld met kaas en spinazie ● varkenshaasmedaillon in stroganoffsaus

zoete-aardappelpuree ● frites ● saffraanrijst
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STAMPPOTBUFFET 19,50 
vanaf 20 personen

stamppot boerenkool ● stamppot zuurkool ● verrassingsstamppot van de
chef

rookworst ● gehaktbal uit de jus ● zoetzuur van zilveruitjes en augurk ●
piccalilly ● uitgebakken spekjes ● grove mosterd

BARBECUE
29,95

vanaf 20 personen

MRIJ-burger ● kipsaté ● spareribs ● speklap ● vispakketje ● vegetarisch

aardappelsalade ● pastasalade ● groene salade ● coleslaw

diverse sauzen ● gegrilde groenten ● frites ● brood met dip
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WINTER BARBECUE 29,95
vanaf 20 personen

Wij serveren de barbecue in winterse sferen bij ons in de Alpenzaal of op
het Achterterras. We serveren alternatieve gerechten van het seizoen, dit
wordt vooraf besproken met de gast.

Alpenzaal
We serveren dit arrangement in buffetvorm. De barbecue-grillmaster
staat buiten live het eten voor jullie te bereiden, wij zorgen ervoor dat dit
binnen warm wordt gehouden op het buffet waar de gasten zelf langs
kunnen lopen.

Terras
Dichtbij de barbecue waarbij iedereen zelf een item kan pakken van de
grill. De bijgerechten plaatsen wij op een gedecoreerd buffet. Eventueel
kunnen we het terras overdekken of terrasverwarmers en vuurkorven
plaatsen voor het ultieme wintergevoel. Aan de hand van jullie wensen
berekenen wij de meerkosten.
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LEKKERNIJEN
boterkoek €2,50
brownieblokken €2,75
Muffins €3,00
vanille ● chocolade

Mix luxe koeken €3,25
appeltriangel ● roombotercake ● gevulde koek

verse smoothie €3,50

GEBAK
appelgebak €3,75
gesorteerd gebak €4,25
petitfour* €3,75
* Personaliseren met eigen logo/foto? Vraag naar de mogelijkheden
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Tafelgarnituren
Luxe tafelgarnituur 2,25
mix van gebrande noten ● kaasstengels ● zoute koekjes

Crudité 3,50
groentestengels van seizoensgroenten ● kruidendip

Tapasplateau 5,95
plateau met verschillende soorten gedroogde ham ● kazen ● fuet ●
gemarineerde olijven ● gebrande noten

Hollands plateau 4,95
verschillende kazen ● worst ● broodsoorten ● diverse dips

Nacho’s 3,75
tortillachips ● salsa van Hollandse tomatenrasp ● gesmolten kaas
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LEKKERNIJEN
Wraprolletjes ● gerookte zalm ● gerookte kip 1,75
Halve wrap ● carpaccio ● knapperige sla ● parmezaan ● pesto 3,25
Warm bladerdeeghapje 3,25
Flammkuchen ● créme fraiche ● spek ● ui 2,50
Flammkuchen ● spinazie ● geitenkaas ● honing 2,50

BITTERGARNITUUR 0,95
rundvleesbitterbal ● kaastengel ● kiphapje ● vlammetje

LATE NIGHT SNACK 3,25
broodje rundvleeskroket
puntzak friet
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Lekker e-chopperen of e-kickbiken en onderweg bij Klein Zwitserland een
heerlijk belegde pannenkoek! Het kan ook goed ingezet worden als
activiteit tussen het vergaderen door of als team uitje met je collega’s.

TOUR&PANNENKOEK ARRANGEMENT
48,50

te reserveren op maandag t/m zaterdag

TOUR ● 4 uur rijden, met begin- en eindpunt in Woudenberg en 
tussenstop bij ons

VERVOER ● keuze uit een e-chopper of e-kickbike ● Ook mogelijk met 
solex (vraag naar de voorwaarden)

TUSSENSTOP ● pannenkoek met twee toppings naar keuze ● een 
consumptie (pils, fris of huiswijn)

LOSSE VERHUUR 37,50
te reserveren op maandag t/m zaterdag

TOUR ● 1 uur rijden, met begin- en eindpunt bij ons

VERVOER ● keuze uit e-chopper, e-kickbike of solex

VOOR ONDERWEG ● flesje mineraalwater ● pechhulp


