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Koffie en thee excl. BTW incl. BTW

1.Koffie/thee arrangement met koekjes van Patisserie De Roset  
p. dagdeel p.p.

€ 5,32 € 5,80

2.Koffie/thee arrangement met gebak assorti van Patisserie De Roset 
p. dagdeel p.p.

€ 7,24 € 7,90

3.Koffie/thee arrangement met appeltaart van Patisserie De Roset  
p. dagdeel p.p.

€ 6,38 € 6,95

Lunch*
Lunch Hilde p.p. € 12,02 € 13,10

Kop soep + 2 belegde broodjes** + glas sap

Lunch Hillegonde p.p. € 13,95 € 15,20

Broodje kroket + belegd broodje** + kop soep*** + glas sap

Stuk fruit per stuk € 0,50 € 0,60

Lunch naar keuze prijs nader te bepalen

In overleg met onze gastvrouw stelt u zelf een lunch samen, 
afgestemd op uw smaak en uw budget

* lunch is excl.  koffie en thee
** standaard gebruiken wij harde broodjes; zachte broodjes zijn op aanvraag mogelijk
*** vegetarische soep van De Oude Keuken

I Eten en drinken



Diner excl. BTW incl. BTW

“Italiaans menu”, p.p.  € 16,06 € 17,50

Voor: Gazpacho of warme tomaten soep 
Hoofd: Grote verse gevulde ravioli met aubergine, gemengde salade met warme geitenkaas en spekjes
Dessert: kleine proeverij van met vers fruit, zoete dipjes en mini vanille custard

BBQ menu vanaf 15 personen, p.p. € 16,97 € 18,50

Groene salade met tomaten, komkommer en nootjes
Oer frieten, verschillende sausjes, 3 soorten vlees op de grill, gegrilde groenten en aardappeltjes met 
rozemarijn, brood met kruidenboter
Dessert: kleine proeverij van met vers fruit, zoete dipjes en mini vanille custard

“Menu Cees”, p.p. € 16,06 € 17,50

Voor: Gazpacho of warme tomaten soep (vegetarisch)
Hoofd vlees: potje stoofvlees met gegrilde aardappeltjes en groentes
Hoofd vegetarisch: 1 persoons quiches, keuze uit:
- Geitenkaas, tomaat en spinazie
- Groenten en kaas
- Zalm, artisjok en kaas  
gegrilde aardappeltjes en groentes
Dessert: kleine proeverij van met vers fruit, zoete dipjes en mini custard

Diner naar keuze, p.p. prijs nader te bepalen

In overleg met onze gastvrouw stelt u zelf een diner samen, afgestemd op uw smaak en uw budget

Drank excl. BTW incl. BTW

Op nacalculatie prijs per consumptie 

Open bar Basis (alcoholvrij) per uur, p.p. v.a. € 9,08 v.a. € 9,90

Open bar Deluxe (incl. wijn en bier) per uur, p.p. v.a. € 11,98 v.a. € 14,50
In alle gevallen bepalen wij vooraf in overleg met u welke dranken van onze menukaart geschonken worden 



Lekkere trek excl. BTW incl. BTW

Hartig

Bittergarnituur gemengd, per 10 € 6,42 € 7,00

Broodplankje met smeersels € 6,42 € 7,00

Borrelplank, vanaf 6 personen, p.p. € 6,42 € 7,00

Wrapje met geitenkaas en groenten, bitterballen, brood met smeersel, gevulde truffel-ei, ham en 
meloenspies

Schaaltje nootjes, zoutje, olijven € 2,70 € 3,00

Zoet

Fruitspiesjes met zoete dipjes, p.p. € 3,39 € 3,70

IJsdessert (maart t/m december), vanaf 20 pers. op aanvraag

Personeel excl. BTW incl. BTW

Standaard zetten wij koffie & thee, lunch, diner, drank en hapjes voor uw klaar in de vorm van een 
buffet. Bediening aan tafel is mogelijk tegen meerprijs

Bediening aan tafel per 20 personen, p.p. € 40,00 € 48,40 p/u

Personeel bij groepen boven 40 personen, p.p. € 40,00 € 48,40p/u



II Zaalverhuur

Huis van Hilde beschikt over drie zalen met uiteenlopende capaciteit, waarin gegeten en gedronken 
kan worden. Deze zalen zijn afzonderlijk te huur. Ze hebben de volgende capaciteit:

Kabinet van Cees max. 12 personen

Auditorium  max. 80 /100* personen

Hildes Heerlykhyd max. 80 personen

Daarnaast beschikt het Huis van Hilde over een Tribune waarop max. 120 personen kunnen plaats-
nemen.Op de Tribune kan niet gegeten en gedronken worden. De Tribune is niet afzonderlijk te huur, 
maar kan op basis van uw wensen en op basis van beschikbaarheid als zaal wel worden bijgeboekt 
indien u het Auditorium of Hildes Heerlykhyd huurt.

*Het is mogelijk om tegen meerprijs de capaciteit van het Auditorium te vergroten naar 100 personen, door bijvoeging van 
de ruimte van het Kabinet van Cees. Desgewenst kunt u als u het Auditorium huurt het Kabinet van Cees ook tegen sterk 
gereduceerd tarief als zelfstandige zaalruimte bijboeken. Informeer naar de voorwaarden.

Zaalhuur en meerprijzen excl. BTW incl. BTW

Huurprijs per zaal tijdens openingstijden, per uur € 78,76 €  95,30

Onze openingstijden zijn:
di t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
za & zo van 11:00 tot 17:00 uur

Huurprijs per zaal buiten openingstijden, per uur € 105,04 € 127,10

Buiten openingstijden kunt u huren:
ma van 09:00 tot 22:30 uur
di t/m zo van 17:00 t/m 22:30 uur
za & zo 09:00 tot 11:00 en 17:00 tot 22:30 uur

Meerprijs avond/ochtend openstelling, per avond € 131,32 € 158,90

Huurt u di t/m zo na 17:00 bij ons een zaal, dan rekenen wij voor 
avondopenstelling een standaard extra bedrag, ongeacht het 
aantal door u gehuurde uren en zalen 

Meerprijs maandagopenstelling, per maandag € 262,56 € 317,70

Huurt u op maandag bij ons een zaal, dan rekenen wij voor open-
stelling op onze rustdag een standaard extra bedrag, ongeacht het 
aantal uren en zalen, en ongeacht de tijdstippen waarop u huurt



Extra’s zaalhuur excl. BTW incl. BTW

Afwijking van standaard-opstelling zaal, per zaal € 50,99 € 61,70

De standaarden zijn:
vergaderopstelling in het Kabinet van Cees
collegezaal-opstelling in het Auditorium 
restaurant-opstelling in Hildes Heerlykhyd

Ontvangst/begeleiding door onze gastvrouw, persoon € 55,62 € 67,30

incl.  audio-visuele ondersteuning

Huur sta-tafel of flip-over, per stuk € 10,25 € 12,40

(extra) audioset/ geluidsversterking (buiten de zaal)  
Er is standaard 1 microfoon per zaal beschikbaar

€ 50,00 € 60,50

Inhuur extra servies voor groepen boven 80 personen op basis van uw wensen

Disposable duurzaam serviesgoed 

Inhuur extra meubilair voor groepen boven 80 personen op basis van uw wensen

Decoratie/verse bloemen op basis van uw wensen

Op onze website www.huisvanhilde.nl vindt u meer informatie over onze arrangementen in en rond  
Huis van Hilde, zoals:

-   het arrangement ‘’Excursie door Huis en Land van Hilde i.s.m.  Stichting Oer-IJ e

-   het Cultuur-Natuur arrangement i.s.m. Bezoekerscentrum De Hoep.
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