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Leuk dat je ons hebt gevonden! Graag stellen wij je

voor aan onze horeca locatie bestaande uit; 
Het Spieghelhuys en Het Pannenkoekenhuys.

 
Of je nu op zoek bent naar een locatie voor een

heerlijke lunch, een sfeervol diner met familie of
een gezellige borrel wij helpen je graag verder! De  

restaurants hebben allebei een eigen sfeer en
identiteit, zo is er altijd een plek die aansluit

bij jouw wensen. 
 

In deze brochure staat meer informatie over onze
mogelijkheden met betrekking tot de culinaire

invulling van jouw bijeenkomst. 
 

Wij hopen dat het voldoende inspiratie biedt!
 
 

Welkom!



INHOUDSOPGAVE

2.   CULINAIRE MOGELIJKHEDEN  

DRANKENARRANGEMENT
BORRELHAPJES
DINER
LUNCHBUFFETTEN
PANNENKOEKENARRANGEMENT
KOFFIE & THEE
CAPACITEITENOVERZICHT

   LOCATIES 1.

HET SPIEGHELHUYS
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Het Spieghelhuys is gelegen aan het gezellige
dorpsplein van Nederhorst den Berg. Het ruime
terras beschikt over zestig zitplekken waarvan
een deel overdekt is met een verwarmde en
sfeervolle veranda. Zo kun je ook bij minder
mooi weer buiten lunchen, borrelen of dineren. 

De stijlvolle binnenruimte beschikt eveneens
over zestig zitplekken. Het restaurant wordt in
tweeën gedeeld door twee stoere industriële
kasten, wat zorgt voor een intieme sfeer. In
het restaurant is het mogelijk om een grote
tafel te plaatsen voor een gezelschap van
maximaal 14 personen. Tegenover het
Spieghelhuys tref je een ruim parkeerterrein
waar gratis geparkeerd kan worden.



Het Pannenkoekenhuys heeft aan de voorzijde een terras met dertig
zitplekken. Binnen tref je een sfeervol en eigentijds restaurant met
zeventig zitplekken. Meerdere grote tafels maken het restaurant
uitermate geschikt voor grotere gezelschappen. Het Pannenkoekenhuys
is een kindvriendelijk restaurant, zo is er een grote indoor
speeltuin, compleet met springkussen en avonturentoren. De speeltuin
kan met een wand worden afgeschermd van het restaurant gedeelte.
Hierdoor is de ruimte inzetbaar voor diverse doeleinden zoals een
borrel of feest. 

Tegenover het Pannenkoekenhuys tref je een ruim parkeerterrein waar
gratis kan worden geparkeerd.
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Drankenarrangement

1 uur    16,50
2 uur    22,50
3 uur    26,50
4 uur    29,50
5 uur    32,50

Inclusief Huyswijn, Heineken pils (0,0), Brand Weizen 0,0,
Amstel Radler (0,0), fris, koffie en thee.

Overige dranken (binnen- en buitenlands gedestilleerd, speciaal
wijn en bier) zijn op nacalculatie. 

Ontvangst met glas bubbels

Cava                   24,50 per fles
Champagne              69,50 per fles
Kinderchampagne         9,75 per fles 
Alcoholvrij aperitief   3,50 p.p.

Vanaf 25 personen 





Borrelhapjes
Vanaf 25 personen 

Bitterballen (Holtkamp of Vegetarisch) 0,90 per stuk
Gemengde bitterhapjes 0,75 per stuk
Kipnuggets 0,50 per stuk
Mini loempia's 0,50 per stuk 
Puntzak frites van Zuyd 3,00 per stuk

Kaasblokjes 1,- per stuk
Ossenworst 1,- per stuk
Crudités met dip 2,25 per stuk
Luxe belegde toastjes 1,75 per stuk 

Olijven 4,00 per schaaltje  
Zoutjes/nootjes 1,50 per schaaltje

 

WARM

KOUD

Tafelgarnituur





Carpaccio S
Hollandse garnalen cocktail

Spieghelsalade
Salade geitenkaas

Tomatensoep

Vanaf 15 personen 

Deluxe
38,50 p.p.

Soep van de dag 

Spieghelhuyssaté
Bastard Burger
New meat burger

Zalm 

Kleine versie van de
notenkrokant of dame blanche

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Tournedos
Zalm

Spareribs
Spieghelhuys saté
Bastard burger
New Meat Burger

Keuze van de kaart

Hoofdgerecht

Dessert

Inclusief onbeperkt dranken pakket + €23,50 p.p.op basis van 3
uur.Bestaande uit Huyswijn, Heineken (0,0) Amstel Radler (0,0),
Brand Weizen 0,0, fris, koffie en thee

Voorgerecht

Basis
29,50 p.p.

Diners





LunchMenu 
Vanaf 15 personen 

Salade geitenkaas
Zongedroogde tomaat, pijnboompitten en

gekarameliseerde honing
 

Spieghelsalade
Hollandse garnalen, tonijnsalade, 
huysgerookte zalm en cocktailsaus 

 
Carpaccio

Dun gesneden rundermuis met huysgemaakte 
pesto, pijnboompitten en Parmezaansekaas 

 
 

Salades

BROODJES
Carpaccio 

Broodje met dun gesneden rundermuis met
huysgemaakte pesto, salade, pijnboompitten en

Parmezaanzekaas
Truffel mayonaise + 0,50

 
Tonijnsalade

Naanwrap, tonijnsalade, salade, kappertjes, ei
en rode ui 

 
Geitenkaas

Broodje, salade, pijnboompitten, zongedroogde
tomaat, geitenkaas en honing uit de oven

 
 
 

11,-

9,75

9,00

12,-

14,-

13,50



Lunchbuffetten 
Vanaf 25 personen 

Basis

Deluxe

Mogelijkheden tot uitbreiding

8,75 p.p.

9,50 p.p.

Harde bruine en witte bollen belegd met ham, jonge of oude
kaas, en huysgemaakte tonijnsalade 

Harde bruine en witte bollen, belegd met carpaccio, gerookte
zalm en geitenkaas

Soepje 5,00 p.p.
Vers handfruit 1,00 p.st.
Kroket 2,50 p.st. (met brood 3,75) p.st. 
Fruitsalade (seizoensfruit) 3,75 p.p.

Verder uit te breiden met: 





Pannenkoekenarrangementen 
Vanaf 25 personen (niet beschikbaar in de weekenden)

Volwassenen 14,00 p.p.

Hartige of zoete pannenkoek met een dessert, keuze uit kleine
dame blanche of notenkrokant. 

Kinderen 12,50 p.p.

Kinderpannenkoek met verassing, onbeperkt limonade
en kinderijsje



Koffie en thee
Vanaf 25 personen 

gebak 

Huysgemaakt appelgebak                          3,50 
Huysgemaakte brownie                            3,50
Spiegheltje monchou gebakje met kersen          4,00
Petitfours.                                     3,75

 



Capaciteiten overzicht 

Het Spieghelhuys 
Diner opstelling        85 Personen
Borrel of feest        150 Personen

Het pannenkoekenhuys 

Aan Het Pannenkoekenhuys grenst een indoor speeltuin. Door
middel van een mobiele scheidingswand is de speeltuin af te
schermen van het restaurant gedeelte.

Diner opstelling        80 Personen
Borrel of feest         90 Personen
Theater                 30 Personen
U-Vorm                  20 Personen
School                  20 Personen
Blok                    30 Personen





Enthousiast geworden?

Graag gaan wij met je in gesprek om je
bijeenkomst volledig naar jouw wens in
te vullen.Wij hopen je snel te mogen
begroeten in een van onze restaurants!
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