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Café Het Koetshuis 
 

Arrangementen 
    

  
In het Koetshuis van Slot Zuylen vind je een sfeervol café. Hier kun je terecht voor onder andere fairtrade 
koffie en thee, biologische sappen, rijk belegde broodjes, huisgemaakte soep en gebak met producten uit 
eigen tuin.  
 
Ook groepen zijn van harte welkom in het café, op het terras bij het slot of voor een picknick in de 
prachtige tuin. Wij bieden de onderstaande heerlijke arrangementen aan. Het Koetshuis is gratis 
toegankelijk. Voor de tuin en het terras bij het slot heb je een toegangskaartje nodig.  
 
Graag ontvangen we je reservering minimaal 24 uur van te voren via: horeca@slotzuylen.nl. 
 

KOETSHUIS LUNCH  
(van 6 tot 20 personen, € 13,50 p.p.) 

• Assortiment luxe belegde broodjes  

• Melk, karnemelk, appel/perensap, koffie, 
thee 

Uit te breiden met: 

• Dagsoep (€ 3 p.p.) 

• Groene salade (€ 3 p.p.) 

• Fruit (€ 3 p.p.) 

• Quiche (€ 3 p.p.) 

• Taart (€ 3 p.p.) 

 

HIGH TEA 
(van 6 tot 20 personen, € 22,50 p.p.) 

Drie gangen met o.a.: 

• Soep 

• Sandwiches en wraps 

• Quiche 

• Taart  

• Scones met room en jam 

• Bonbons 

• Roomdip 

• Onbeperkt thee of koffie  

Uit te breiden met: 

• Prosecco (€ 3,75 p.p.) 
 

PICKNICK MAND 
(van 2 tot 20 personen, € 17,50 p.p.) 

• 2 luxe belegde halve broodjes p.p. 

• Fruitsalade 

• Taart 

• Hartige snack 

• Appel/perensap 

Uit te breiden met: 

• Quiche (€ 3 p.p.) 

• Prosecco, wijn of lokaal bier (€ 3,75 p.p.) 
 
Inclusief alle benodigdheden voor de picknick,  
zoals een mand en een kleed, te leen. 
 

KOFFIE / THEE / GEBAK 
(van 6 tot 30 personen, € 7,25 p.p.) 

• 1  of 2 kopjes koffie of thee p.p. 

• 1 stuk huisgemaakte taart p.p. 

 

BORRELPLANK 
(van 6 tot 20 personen, € 11,50 p.p.) 

• Kaas, vleeswaren 

• Quiche 

• Olijven, druiven 

• Zoutjes en nootjes 
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