
Feesten & Partijen



Geachte gast,

Heeft u iets te vieren? Bent u jarig, gaat u met pensioen, al 25 jaar samen of stapt u binnenkort in het huwelijksbootje? 
Wat u ook voor reden heeft, bij de Agnietenberg zult u zich echt “gast” voelen.

De Agnietenberg is goed bereikbaar en ligt verscholen midden in een bosrijke omgeving. 
U kunt bij ons terecht voor partijen tot 400 gasten, maar ook met een klein gezelschap bent u van harte welkom in een 
besloten ruimte. Naast vrij parkeren, diverse aanwezige zaalfaciliteiten, de groene omgeving en onze gastvrijheid proeft 
u ook de culinaire passie van onze chefs. 

Deze brochure geeft u een indruk van de diverse mogelijkheden bij Agnietenberg. Wij begeleiden u graag, zodat uw 
feest een unieke belevenis wordt. U kunt, naast bellen of mailen, altijd vrijblijvend een afspraak maken waarin wij samen 
uw ideeën kunnen uitwerken. 

Graag tot ziens bij De Agnietenberg!

Met gastvrije groeten, mede namens alle medewerkers,

Nelleke Alleman – Dijkhuizen
Directeur 



Ontvangstmogelijkheden
Koffie/thee  2.40 
Koffie/thee met een assortiment van diverse soorten gebak       5.50
Koffie/thee met diverse zoete lekkernijen (2 à 3 per persoon)     5.95
Tweemaal koffie/thee met een assortiment van diverse soorten gebak     7.50
Tweemaal koffie/thee met diverse zoete lekkernijen      7.95
Gesorteerd gebak        3.50
Taartenbuffet        4.50
Etagères met diverse zoete lekkernijen (2 à 3 per persoon)       3.95
Bruidstaart, vanaf        5.95
Glas Prosecco, vanaf        5.25
Glas champagne, vanaf        8.00

Consumpties
Drankenarrangementen Binnenlands Buitenlands
1 uur  7.50     9.50
4 uur  25.00  29.50                     

•  het binnenlands drankenarrangement bestaat uit frisdranken, sapjes, huiswijnen,  
tapbieren, koffie, thee en binnenlands gedistilleerde dranken

•  het buitenlands drankenarrangement bestaat uit het basisassortiment met als  
uitbreiding binnenlands en buitenlands gedistilleerde dranken

•  bij de Agnietenberg is het tevens mogelijk om de consumpties  
op nacalculatie door te berekenen

Op tafel
Luxe notenmix en zoute koekjes 1.00
Gemarineerde olijfjes 1.50
Brood met kruidenboter & tapenades 2.75
Gezonde stengels (o.a. wortel, selderij, paprika) met een heerlijke dip 2.75

Hapjes
Luxe koude huisgemaakte hapjes 1.50
    bestaande uit o.a. zalmrolletje / gerookte eendenborst met een uienchutney /
    canapé met brie, walnoten en honing / canapé met filet americain
Warme hapjes 1.00
    bestaande uit o.a. bitterbal / satévlammetje / oude kaasstengel / mini kipcorn



Lunchbuffet basic  17.50

Het lunchbuffet wordt tot 17.00 uur geserveerd, het buffet bestaat uit:
• soep, bijvoorbeeld: tomatensoep, mosterdsoep of champignonsoep
   (uitgeserveerd of vanaf een buffet)
• minibolletjes hard en zacht, mini croissants en zoete mini broodjes
• royaal kaasplateau
• selectie fijne vleeswaren
• Griekse yoghurt met granola
• roerei met champignons en groene kruiden
• smaakvolle quiche

Lunchbuffet deluxe  22.50

Het lunchbuffet wordt tot 17.00 uur geserveerd, het buffet bestaat uit:
• soep, bijvoorbeeld: tomatensoep, mosterdsoep of champignonsoep
   (uitgeserveerd of vanaf een buffet)
• minibolletjes hard en zacht, mini croissants en zoete mini broodjes
• royaal kaasplateau
• selectie fijne vleeswaren
• brie met walnoten en honing 
• gerookte zalm met wasabicrème en kappertjes
• Griekse yoghurt met granola, vruchtencompote en verse vruchten
• roerei met champignons en groene kruiden
• achterham van het Vechtdalvarken met een zachte mosterdsaus
• smaakvolle quiche

High Tea 22.50

De High Tea kan ’s middags na de lunch, vanaf 14.00 uur, geserveerd worden voor een duur van twee uur  
en bestaat uit hartige en een zoete gerechten:
Hartig:
wrap met gerookte kip en guacamole / minibroodje met gerookte zalm en een crème van wasabi / minibroodje  
met pesto en oude kaas / muffin / tosti van tramezzini belegd met mozzarella, pastrami en tomatensalsa
Zoet: 
cupcake / cheesecake / glaasje met fruit / bananeneclair / tiffin (chocoladekoek met noten) / overige snoeperijen
Drank:
onbeperkt keuze uit verschillende soorten thee (voor de liefhebber serveren wij ook koffie en tafelwater)



Hapjesbuffet          15.00

Ons hapjesbuffet is niet maaltijdvervangend en kan, bijvoorbeeld tijdens een feestavond of een receptie, in de  
zaal geplaatst worden. Het hapjesbuffet zal maximaal twee uur blijven staan en wordt tussendoor aangevuld.  
Ons hapjesbuffet bestaat uit: 
plank met diverse soorten worst / selectie van kaas met een uienchutney en Zwolse mosterd / salade van 
pulled pork / broodplank met stokbrood, toast, focaccia, boter en dipperijen / mozzarella sticks / puntzakjes 
met friet / gehaktballetjes in satésaus / gemarineerde mini kipspiesjes

Diner
Een smaakvol diner kan plaatsvinden bij De Agnietenberg. Onze keukenbrigade is flexibel en denkt graag met 
u mee. Onze gerechten zijn altijd afgestemd op het seizoen. Tevens werkt de keuken met streekproducten. 
Wanneer u speciale wensen heeft, bijvoorbeeld een walking dinner of zes gangen diner, dan maken wij voor 
u een voorstel op maat. Wij spelen altijd in op de wensen van vegetariërs en ook gasten met specifieke 
dieetwensen zullen niets tekort komen. 
U kunt uw diner zelf samenstellen van onze dinerkaart. Bij een eigen samenstelling van meerdere keuzes  
per gang berekenen wij een meerprijs van 4.00 per persoon
2-gangen diner vanaf 28.50 
3-gangen diner vanaf 32.50 
4-gangen diner vanaf 36.50

Sharing Dinner
Nieuw bij de Agnietenberg is het Sharing Dinner. Per gang verdelen wij diverse voorgerechten, hoofdgerechten en 
nagerechten. Op deze manier geniet u van een gezamelijke maaltijd waarbij de gerechten gedeeld kunnen worden. 
De gerechten waaruit u een keuze kunt maken wisselen per seizoen.
2-gangen sharing diner vanaf 29.50 
3-gangen sharing diner vanaf 34.50 

Afsluiters
Aan het einde van een feestavond of receptie kunnen wij diverse broodjes en snacks verzorgen.
Belegd broodje met kipfilet, jonge kaas of ham        2.75
Puntzakje friet            3.25
Broodje kroket            3.50
Broodje warme beenham met een zachte mosterdsaus       3.50
Etagères met diverse zoete lekkernijen (2 à 3 per persoon)       3.95
Uiteraard kunt u zelf ook een suggestie voor een avondsnack aandragen



Blauwvingerbuffet 29.50 

Koude gerechten
Couscoussalade / courgette / kikkererwten / komkommer of
Rauwkostsalade / tomaat / paprika 

Huzarensalade / doperwt / wortel / ham of
Aardappelsalade / bosui 

Zalmsalade / gerookte zalmreepjes / dille of
Pastasalade / tonijn / haricot verts / rode ui

Kipfilet / crème van basilicum of
Kalkoenfilet / salsa van paprika, ui en komkommer

Kalfsrosbief / mayonaise van truffel of
Runderrookvlees / ei / spinazie

Coppa nostrana / pittige tomatensalsa of
Chorizo / mayonaise van knoflook

IJslandse garnalen / whiskeysaus of
Zeewolfcarpaccio / rode peperolie of
Gepocheerde Schotse zalm

Warme gerechten
Varkenshaas / champignonroomsaus of
Kipfilet / stroganoff

Gehaktballetjes / satésaus of
Varkensfilet du chef / gegrilde aubergine / paprikasaus 

Tongscharrolletjes met zalm / crème van venkel en citroen of
Gegrilde zwaardvis / saus van tomaat en kappertjes

Keuze uit 2 bijgerechten
Seizoensgroente / penne pasta / aardappelgratin / patat frites 

Bij onze buffetten serveren wij stokbrood, toast, focaccia, boter en dipperijen



Agnietenbergbuffet 36.50 

Koude gerechten
Salade met geitenkaas / noten / appel / crème van honing en mosterd of
Rauwkostsalade / feta / prei / courgette

Kipkerriesalade / ananas / mandarijn of
Salade met pulled pork / Amsterdamse ui / cornichons 

Rundercarpaccio / truffelmayonaise / Parmezaanse kaas / pijnboompitten of
Gerookte biefstuk / rucola / champignons / balsamico 

Gerookte kalkoenfilet / chutney van sinaasappel / cranberries of
Pastrami / cashewnoten / pesto van rucola

Parmaham / olijvensalsa of
Vechtdalham / honing / thijm

Gravad lax / venkel / crème van wasabi of
Gerookte heilbot / basilicum / citroen / tomatenvinaigrette 

Zoute haring / gesnipperde ui of
Gerookte meerval / Japanse radijs / cherrytomaat / mayonaise van saffraan

Warme gerechten
Beenham / uiringen / rode portsaus of
Buikspek / compôte van appel en ui

Biefstukpuntjes / paksoi / ketjap of
Eendenborst / gesmoorde kool met kerrie / canisiusstroop

Black Tiger garnalen / knoflook / groene kruidenolie of
Zalmmootjes / bearnaisesaus 

Keuze uit 2 bijgerechten
Seizoensgroente / penne pasta / pommes noisette / aardappelpuree / rijst / Vlaamse friet 

Bij onze buffetten serveren wij stokbrood, toast, focaccia, boter en dipperijen



Barbecue Buffet Basic 29.50 
(inclusief inhuur BBQ)

Keuze uit 5 gerechten van de barbecue
Hamburger (evt. met hamburgerbolletje met komkommer, tomaat en uiringen) / varkenssaté / 
gemarineerde varkensfilet / pulled pork / runderworst / kipsaté / kipvleugels / zalmfilet

Salades
Aardappelsalade
Watermeloen met feta / balsamico / mint
Frisse salade met komkommer en yoghurt
Rauwkostsalade

Bijgerechten
Paprika gevuld met groente en feta
Champignons / kruidenolie
Potato wedges / friet 
Barbecuesaus / knoflooksaus / satésaus
Stokbrood / roomboter / kruidenboter / pesto / tapenade

Barbecue Buffet Deluxe 36.50

(inclusief inhuur BBQ)

Keuze uit 5 gerechten van de barbecue 
Varkensnek / runderentrecôte / pepersteak / ribeye / Black Angus burger (evt. met hamburgerbolletje met komkommer, 
tomaat en uiringen) / eendenknots / maïskipfilet / Black Tiger garnalen / kabeljauwfilet 

Salades
Salade caprese
Verse fruitsalade
Watermeloen met feta / balsamico / mint
Frisse salade met komkommer en yoghurt

Bijgerechten
Paprika gevuld met groente en feta
Champignons / kruidenolie
Potato wedges / friet 
Barbecuesaus / knoflooksaus / satésaus
Stokbrood / roomboter / kruidenboter / pesto / tapenade



IJsje uit de ijscokar          3.75

met keuze uit 3 verschillende soorten ijs: vanille / chocolade / yoghurt / aardbei / framboos

Dessertbuffet  9.50 

Stel uw eigen dessertbuffet samen, naast de basisgerechten kunt u zelf extra desserts selecteren
Basis: 
sorbetijs (aardbei en framboos) / boerenmelkijs (vanille en chocolade) / slagroom / dessertkoekjes / dessertsauzen

Uit onderstaande desserts kunt u er 5 selecteren
Koud:
witte chocolademousse / pure chocolademousse / tiramisu / panna cotta / soesjestoren / marshmallow met 
chocoladesaus / fruitspiesje met chocoladesaus / hangop met een topping uit het seizoen
Warm:
chocoladecake / flensjes met sinaasappelsaus



Arrangementen
Hieronder ziet u enkele arrangementen die mogelijk zijn bij de Agnietenberg, met een vaste prijs per persoon, 
zonder verrassingen achteraf.

RECEPTIEARRANGEMENT I 16.50
• ontvangst met koffie of thee en een lekkernij of een sprankelende Prosecco
• 1½ uur consumpties uit het binnenlands drankassortiment
• luxe notenmix en zoute koekjes
• 2 maal een warm hapje
• zaalhuur en gebruik van aanwezige zaalfaciliteiten (o.a. beamer, scherm, microfoon)

DINERARRANGEMENT 49.50
• 2½ uur consumpties uit het binnenlands drankassortiment
• 3-gangen diner van de chef (eigen samenstelling van de kaart met een keuze per gang, meerprijs 4.00)
• zaalhuur en gebruik van aanwezige zaalfaciliteiten (o.a. beamer, scherm, microfoon)

BUFFETARRANGEMENT  49.50
• 2½ uur consumpties uit het binnenlands drankassortiment
• Koud & warm Blauwvingerbuffet 
• IJsje uit de ijscokar
• Zaalhuur en gebruik van aanwezige zaalfaciliteiten (o.a. beamer, scherm, microfoon)

FEESTARRANGEMENT I 29.50
• 4 uur consumpties uit het binnenlands drankassortiment
• luxe notenmix en zoute koekjes
• 4 maal een warm hapje
• zaalhuur en gebruik van aanwezige zaalfaciliteiten (o.a. beamer, scherm, microfoon)

FEESTARRANGEMENT II 32.50
• ontvangst met koffie of thee en een lekkernij of een sprankelende Prosecco
• 3½ uur consumpties uit het binnenlands drankassortiment
• luxe notenmix en zoute koekjes
• 4 maal een warm hapje
• zaalhuur en gebruik van aanwezige zaalfaciliteiten (o.a. beamer, scherm, microfoon)

FEESTARRANGEMENT III 35.00
• ontvangst met koffie of thee en een lekkernij of een sprankelende Prosecco
• 3½ uur consumpties uit het binnenlands drankassortiment
• luxe notenmix en zoute koekjes
• 4 maal een warm hapje
• avondsnack naar keuze
• zaalhuur en gebruik van aanwezige zaalfaciliteiten (o.a. beamer, scherm, microfoon)



Overige informatie
Huwelijksceremonie
Een intieme huwelijksceremonie in de sfeervolle Wintertuin, de nostalgische voorzaal van het Theehuis of op een van de 
terrassen staat garant voor een romantische start van uw huwelijk. 
Kosten voor de zaal, faciliteiten en begeleiding           vaste prijs    350.00

Kinderen
Voor alle kinderen die de Agnietenberg bezoeken gelden andere tarieven. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis en kinderen van 
4 tot 12 jaar ontvangen 50% korting op alle arrangementen en buffetten. Tevens kunnen wij een speciale kinderhoek 
creëren waar uw kinderen zich kunnen vermaken met o.a. kleurplaten, kralentafel, kinderkeuken, etc.

Prijzen
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn per persoon en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens zijn de 
prijzen in deze brochure bestemd voor groepen vanaf 20 gasten. Indien het aantal personen minder dan 20 gasten is, 
kunnen er andere prijzen gelden.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op al onze boekingen gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca. Op onze site agnietenberg.nl treft u onder het kopje 
“Home” een link naar deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u o.a. raadplegen met betrekking tot annuleringen, 
algemene verplichtingen en aansprakelijkheid.



De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle, Tel.(038) 453 28 72
www.agnietenberg.nl, info@agnietenberg.nl


