
Opties voor Groepen



Beste gast,
Hartelijk dank voor het aanvragen van onze brochure. Villa Zoethout is een 

kindvriendelijk restaurant en spreekt tegelijkertijd ook een breder publiek aan. 
Niet alleen beperkt tot traditionele pannenkoeken, maar een moderne en 

bredere kaart. Een plek waar je niet alleen kunt eten, maar ook heerlijk kunt 
borrelen in een ontspannen en groene setting. 

Bij ons restaurant heten wij daarnaast ook groepen graag welkom! Of u nu 
met een grote familie, vrienden of collega’s bent, wij zijn er om uw verblijf bij 
ons zo aangenaam mogelijk te maken. Deze brochure biedt een breed scala 

aan heerlijke gerechten en mogelijkheden die hopelijk aan uw wensen 
voldoen. We hebben ruimte om groepen van verschillende groottes te

ontvangen. Bovendien zorgt ons ervaren personeel ervoor dat uw groep zich 
welkom voelt en een geweldige ervaring heeft. 

In deze brochure vind u een scala aan mogelijkheden om uw feest of 
bijeenkomst op gepaste wijze bij ons te organiseren . Wij staan u daarnaast 

graag te woord om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Een 
vrijblijvende optie op met een bijpassende offerte regelen wij dan ook graag 

voor u. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via
 info@villazoethout.nl

Algemene informatie
- Vanaf 01 april zijn wij 6 dagen in de week geopend van 10:00 - 22:00
- Speelattributen voor de kinderen. Binnen en buiten.
- Wij bieden ook kinderarrangementen
- Wij zijn rolstoelvriendelijk en er is een toilet voor mindervaliden
 aanwezig
- Honden zijn welkom

Bereikbaarheid | parkeren
Auto: 
Villa Zoethout ligt goed bereikbaar in in de Alkmaarderhout Het is via de A9 
of andere toegangswegen van Alkmaar heel makkelijk bereikbaar. Daarbij is er 
een ruimte parkeerplaats bij ons voor de deur, omdat dit gemeentegrond is 
betreft het wel betaald 
parkeren

Fiets | scootmobiel:
Er is een grote fietsenstalling  bij ons aanwezig. 

Allergieeën of dieetwensen 
Bij ons restaurant willen we dat al onze gasten kunnen genieten van hun 
maaltijd, ongeacht eventuele allergieën of dieetwensen. Om ervoor te zor-
gen dat wij hierop kunnen inspelen en uw culinaire ervaring zo aangenaam 
mogelijk kunnen maken, verzoeken wij u vriendelijk om deze bijzonderheden 
tijdig aan ons door te geven. Zo kunnen wij onze gerechten aanpassen aan uw 
persoonlijke wensen en eisen, en ervoor zorgen dat u en uw gezelschap zich 
welkom en verzorgd voelen tijdens uw bezoek aan ons restaurant.



LUNCH
Bij ons restaurant bent u van harte welkom om te komen
lunchen met uw gezelschap. Onze uitgebreide kaart biedt 
diverse heerlijke gerechten die u kunt bestellen, ideaal voor 
groepen tot 14 personen. Daarnaast bieden wij ook een aantal 
opties voor (grotere) groepen:

12’UURTJE
Gepocheerd eitje zalm/serranoham op een peper brioche bol 
broodje kroket wit of bruin brood
tomatensoepje
geitenkaastaartje

LUNCHPROEVERIJ
Gepocheerd eitje zalm op een peper brioche bol 
broodje kroket met bruin brood 
tomatensoepje
geitenkaastaartje
serranoham
olijven
crostini’s met peper aioli  
tonijnsalade 
pancake roll carpaccio 
gerookte zalm

EXTRA OPTIES
Petit fours 5,50
Glaasje prosecco 5,50
Verse friet uit Zuyd met mayo 4,50 

info
12’UURTJE
Tijdsduur: 1,5 á 2 uur
Tussen: 11.00 en 14.00
2 - 16 personen
Prijs: €15,50p.p.

LUNCHPROEVERIJ
Tijdsduur: 2,5 uur
Tussen: 11.00 en 14.00
Prijs: €19,50p.p.

- U kunt een week van 
tevoren het juiste aantal 
personen doorgeven

- Prijzen zijn per persoon en 
incl. zaalhuur

- Prijswijzigingen  
voorbehouden

info



Borrel
Bij ons restaurant heten wij u en uw gezelschap van harte 
welkom voor een gezellige borrel. Ons borrelarrangement biedt 
een uitgebreide selectie van warme en koude hapjes. Ideaal 
voor zowel kleinere als grotere groepen 

BORRELETAGÉRE
Nacho Cheese  jalapeno | guacamole | chilisaus  

Breekbrood  peper aioli 

Bitterballen van grootmeester  mosterd 

inktvisringen  

Tonijn salade  komkommer | little gem 

Serranoham rucola | gedroogde tomaat 

Canapes met gerookte zalm kerriemayonaise 

Gemarineerde olijven 
Crostini’s 
Oude kaas cornichons

EXTRA OPTIES
Petit fours 5,50
Glaasje prosecco 6,- 
Verse friet uit Zuyd 4,50 
met mayo

info
BORRELETAGÉRE
Tijdsduur: 3 uur
Tussen 14.30 en 17.00 | na 19:30
Prijs: €17,50p.p.

- U kunt een week van 
tevoren het juiste aantal 
personen doorgeven

- Prijzen zijn per persoon en 
incl. zaalhuur

- Prijswijzigingen  
voorbehouden

diner
Bij ons restaurant heten wij u en uw gezelschap van harte welkom 
om te genieten van een heerlijk diner. Onze uitgebreide kaart biedt 
een diversiteit aan smaakvolle gerechten, ideaal voor groepen tot 14 
personen. Maar ook als u met een (grotere) groep bent, hebben wij 
verschillende opties beschikbaar om uw avond compleet te maken.

DRIE GANGEN MENU
VOORGERECHT 
proeverij van onze voorgerechten met:

Rundertartaar  pesto van rode basilicum | krokant henne eitje
Geitenkaastaartje  zoetzure rode kool | gekarameliseerde appel | 
gerookte amandel
Tonijn salade  komkommer | little gem 
Crostini’s  peper aioli
Serranoham rucola | gedroogde tomaat
Tomatensoepje
Gerookte zalm kerriemayonaise | pastinaak | chioggia biet | 
olijvencrumble 

HOOFDGERECHT 
Ons hoofdgerecht biedt een heerlijke combinatie van onderstaande 
gerechten.

Sparerib   glace | mais | bosui 
Kippendijen  papadum | satésaus | taugé
Huisgemaakte ravioli  rucola | cherita tomaat | balsamico | 
pijnboompitten

DESSERT
Selectie van onze huisgemaakte patisserie

EXTRA OPTIES
Glaasje prosecco 5,50
Verse friet uit Zuyd 4,50 
met mayo

info
DRIE GANGEN MENU
Tijdsduur: 3 uur
Tussen: 17.00 en 21.00
Prijs: €37,50p.p.

- U kunt een week van 
tevoren het juiste aantal 
personen doorgeven

- Prijzen zijn per persoon en 
incl. zaalhuur

- Prijswijzigingen  
voorbehouden
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