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Arrangementen 
 

Voor alle arrangementen en buffetten kunt u tot 2 dagen voor het feest het definitieve 

aantal doorgeven. Dit opgegeven aantal gasten is het minimale aantal dat wij berekenen. 
 

 

Verjaardagsfeest arrangement     € 19,95  
(Vaste prijs per persoon) 
                                       

 4 uur durend feest, bijvoorbeeld van 21.00  uur tot 1.00 uur (aanvraag tot 2.00  uur 

is mogelijk). 

 2 x warm standaard bittergarnituur.  

 Onbeperkt drank afhalen aan bar. (Hollands assortiment) 

 Arrangement uitbreiden? Uitgebreide keuze voor uitbreidingen zie pagina 5. 
 

 

Familiefeest arrangement       € 29,50  
(Buffet en drankjes vaste prijs per persoon) 

 
 Feest 3 uur durend (afkoop extra uur mogelijk € 5,00). 

 Onbeperkt drankjes afhalen aan de bar. (Hollands assortiment) 

 Keuze uit warm Chinees- of Hollandsbuffet. 
 

 

 

Warm “Chineesbuffet” 

Nasi en bami 

Babi Pangang in zoetzure saus 

Foe Yong Hay (ei in oosterse saus) 

Kipsaté-spiesjes met pindasaus 

Kroepoek 

Sambal 

Atjar 

 

 

Warm “Hollandsbuffet” 

Varkenshaas in champignonroomsaus 

Kipfilet in zoetzure saus 

Vlaamse frites met mayonaise 

Gebakken aardappeltjes 

Roerbakgroenten 

Frisse groene salade 
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Feest suggesties 
 

Bij onderstaande arrangementen is uitgegaan van een 4 á 5 uur durend feest. 

Bij afname van een arrangement bereken wij geen zaalhuur. 

 

De onderstaande feest suggesties zijn uiteraard in overleg op maat samen te stellen, 

zodat het geheel aansluit bij uw wensen.  

 

Feest “De Engel”        € 25,75  
 
 Ontvangst koffie met slagroomsoesje; 

 2e kopje koffie; 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (exclusief buitenlands); 

 2 x koud standaard bittergarnituur; 

 2x warm standaard bittergarnituur; 

 Kopje koffie om de avond af te sluiten. 
 

 

 

Feest “Klassiek”        € 28,75  
 
 Ontvangst koffie met gesorteerd gebak;                   

 2e kopje koffie; 

 Gemengde nootjes op tafel; 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (exclusief buitenlands);   

 2 x koud standaard bittergarnituur; 

 2 x warm standaard bittergarnituur;       

 Tot besluit een stokbroodje warme beenham en een kopje koffie.   

   
          

                                                                               

Feest “Champagne”       € 31,75  
 
 Ontvangst met  “glas Champenoise”;     

 Luxe zoutjes en gemengde nootjes op tafel; 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (exclusief buitenlands);     

 1 x luxe koud bittergarnituur;      

 2 x luxe warm bittergarnituur; 

 1 x mini saté met satésaus;       

 Tot besluit een stokbroodje met warme beenham en een kopje koffie.   
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Uitbreidingen 
 

Ontvangst  
 
Koffie met koekje         €  2,20 p.p.  

Koffie met slagroomsoesjes        €  2,95 p.p. 

Koffie met cake         €  3,45 p.p. 

Koffie met petit-four         €  4,45 p.p. 

Koffie met gesorteerd gebak       €  4,70 p.p. 

Bruidstaarten (naar keuze, excl. topper)      €  5,00 p.p. 

Eerste toost “glas Prosecco”        €  4,25 p.p. 

Eerste toost “glas Champenoise”       €  4,75 p.p. 

 

Uitbreidingen op uw feestavond 
 

Gemengde nootjes op tafel      € 0,60 p.p. 

Olijven op tafel      € 1,25 p.p. 

Luxe zoutjes op tafel      € 1,25 p.p. 

Broodje ham / kaas      € 2,50 p.p. 

Broodje kroket      € 2,75 p.p. 

1 stokje kipsaté + atjar en stokbrood        € 2,75 p.p. 

Bolletje huzarensalade + stokbrood          € 2,75 p.p. 

Mini pizza hapje      € 1,25 p.p. 

Mini broodje hamburger      € 1,50 p.p. 

Mini saucijzenbroodje      € 1,25 p.p. 

Groot saucijzen broodje       € 2,75 p.p. 

Broodje kipshoarma met knoflooksaus      € 3,50 p.p.  

Stokbroodje warme beenham met honing-mosterdsaus    € 2,75 p.p. 

Puntzak frites met mayonaise      € 2,75 p.p. 

Afkoop buitenlands gedistilleerd (exclusief koffielikeuren, cognac en whisky) € 3,50 p.p.  
 

Bittergarnituur  
 

Standaard koud € 0,60     Standaard warm €  0,60   

Hollandse jonge kaas (v)     Bitterballen 

Oude kaas (v)      Mini frikandel 

Gevulde tortilla wrap      Kipnugget 

Grill worst       Mini kaassoufflé (v) 

Salami        Bamihapje (v) 

      

Luxe  koud € 1,25        Luxe  warm € 1,25  

Stokbrood gemarineerde zalm    Van Dobben bitterbal 

Canapé met carpaccio     Oude kaasstengel (v) 

Gevuld eitje (v)  Garnalen in een jasje van  

Meloen met gerookte ham  filodeeg 

Toastje met brie en honing (v)    Krokante chicken-wings 

        Yakitori spiesje 
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Uitbreidingen 
 

Hapjes buffet “ Houtens Smulhoekje”   € 12,50  
 

Koud      Warm 

Rundvleessalade    Mini pizza 

Zalmsalade                                   Vegetarische loempia’s 

Diverse kaassoorten    Chicken wings (gekruide kipvleugeltjes) 

Gemarineerde zalm    Kipsaté-spiesjes met satésaus 

Stokbrood met kruidenboter  Indische balletjes in zoetzure saus                  

  

Het buffet wordt om 22.00 uur geopend en om +/- 24.00 uur gesloten.  

Dit hapjes buffet kan niet als maaltijd geserveerd worden. 
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Warme Buffetten 
 

  

Warm “Chineesbuffet”       € 17,50 
 

Nasi en bami 

Babi Pangang in zoetzure saus 

Foe Yong Hay (ei in oosterse saus) 

Kipsaté-spiesjes met pindasaus 

Kroepoek 

Sambal 

Atjar 
 

 

Warm “Hollandsbuffet”      € 17,50 
 

Varkenshaas in champignonroomsaus 

Kipfilet in zoetzure saus 

Frites met mayonaise 

Gebakken aardappeltjes 

Roerbakgroenten 

Frisse groene salade 
 

 

Diner “Geheimbuffet van de Engel”    € 26,50   
 

Dit is een diner in buffetvorm met een royale keuze aan heerlijke gerechten. 

3 soorten vlees en 1 soort vis in combinatie met heerlijke sausjes. 

Vergezeld van diverse verse groenten, aardappelgerechtjes en rauwkost. 
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Warm – koud buffetten  
 

 

Koud en Warm buffet “De Engel”    € 28,50  
 
Koud      Warm 

Huzarensalade    Getrancheerde beenham 

Kipkerrie salade    Kipsaté-spiesjes met heerlijke satésaus 

Zalmsalade     Varkenshaas in champignonroomsaus 

Rauwkostsalade    Kipfilet in zoetzure saus  

Garnalen in cocktailsaus   Gegratineerde aardappels 

Ardennerham met meloen    Roerbak groenten  

Gerookte zalm    Gekruide rijst  

Wit en bruin stokbrood 

 

 

Koud en Warm buffet “De luxe Houtenaar”  € 36,50 
 

Koud      Warm 

Zalmsalade     Zalm in vissaus 

Huisgemaakte pastasalade   Varkenshaassaté met saté saus 

Rundvleessalade    Gebraden ossenhaas met rode wijnsaus 

Carpaccio van het huis   Stoofpot van gevogelte 

Meloen met Serranoham   Op buffet getrancheerde beenham 

Gevulde eitjes en tomaat   Lamsbout met honing-thijmsaus 

Gerookte zalm    Gegratineerde aardappels 

Gerookte makreel    Roerbak groenten 

Gepocheerde hele zalm    Gekruide rijst 

Diverse luxe broodsoorten 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
8 



 

 

         030-637 15 54   Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten       info@deengel.nl 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. www.DeEngel.nl 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. www.DeEngel.nl 

Barbecue buffetten  
 

 

Barbecuebuffet ( binnenshuis )     € 27,25 
 

Gezellig en ongedwongen zelf bakken op de lavagrill zonder door het weer op 

onaangename wijze te worden verrast.  

Ideaal voor verenigingen, bedrijven en familiefeesten.  
 

Vleesgerechten:    Sauzen:  

Hamburger     Warm: Satésaus 

Kuikenfilets                 Zigeunersaus  

Gemarineerde karbonade   Koud:  Cocktailsaus 

Kipsaté spiesjes           Knoflooksaus 

Gekruide braadworst                

Lamskoteletjes 

 

 

Bij deze barbecue serveren wij: 
 Huzarensalade 

 Huisgemaakte pastasalade 

 Frisse rauwkostsalades 

 Vers fruitsalade 

 Kruidenboter 

 Wit en bruin stokbrood 

 

 

Barbecuebuffet Deluxe ( binnenshuis )    € 32,75 
 

Vleesgerechten    Sauzen 

Zalmfilet     Warm: Satésaus 

Reuzengamba             Pepersaus 

Ossenhaas                 Zigeunersaus  

Varkenshaas     Koud:  Cocktailsaus  

Kipsaté van de spies               Knoflooksaus 

Lamshaasjes      Gerookte BBQ saus 

  

 

Bij deze barbecue serveren wij: 
 Huzarensalade 

 Huisgemaakte pastasalade 

 Frisse rauwkostsalades 

 Vers fruitsalade 

 Kruidenboter en tapenade 

 Diverse luxe broodsoorten 
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Stamppotten buffetten 
 

 

1 soort stamppot  € 15,75 per persoon 

2 soorten stamppot  € 16,75 per persoon 

3 soorten stamppot  € 17,75 per persoon 
 

Boerenkool 

 Met verse rookworst 

 

Zuurkool 

 Met braadworst 

 

Hutspot 

 Met sukadelapje  

 

Kapucijners 

 Met gekookte aardappels 

 Uitjes  
 

 

Bij alle stamppotten serveren wij: 
 

 Uitgebakken spekjes 

 Amsterdamse uitjes 

 Stevige jus  

 Stoofpeertjes  

 Appelcompote  

 Piccalilly 
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Uitbreidingen & Desserts 
 

 
 

Kopje soep naar keuze (vanaf buffet)      € 4,75 p.p. 

Kopje soep naar keuze (uitgeserveerd)      € 5,50 p.p. 

Zalmfilet in vissaus         € 5,00 p.p.  

Kipshoarma met pitabroodje en knoflooksaus     € 4,00 p.p. 

Gewokte biefstukpuntjes in Oosterse saus      € 5,00 p.p.  

Ossenhaas met rode wijnsaus       € 7,50 p.p.   

Vlaamse frites met mayonaise        € 2,50 p.p.  

Rijst (gekruid of naturel)        € 2,50 p.p.   

Diverse salades per soort        € 2,50 p.p.  

 

 

 
 

Coupe roomijs met vruchten, aardbeiensaus en slagroom   € 5,25 p.p. 

Luxe ijsschalen met vers fruitsalade      € 6,50 p.p. 

Petit Grand Dessert buffet:        € 7,00 p.p.   

Luxe ijsschalen, bavaroise, mouse  en fruitsalade       

Petit Grand Dessert op bord uitgeserveerd:     € 7,50 p.p. 

Proeverij van vier heerlijke dessert items van het seizoen    
 

Feestelijke bruidsijstaart met smaken naar keuze    € 7,50 p.p.  

Luxe Grand Dessert buffet:        € 10,50 p.p. 

Met o.a. chocolade sachertaart, aardbeien bavaroise taart,  

luxe ijstaarten, huisgemaakte mouse van het seizoen, tiramisu, 

bavaroise, flensjes, warme kersen, spekkoek, vers fruitsalade  

en slagroom. Dit alles wordt geopend met vuurwerk.   
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High Tea & Brunch  
 

High Tea en Brunch zijn te bestellen vanaf 20 personen. 

Twee uur durend, waarna u nog gezellig kunt na borrelen. 

U kunt voor de high tea en brunch op zaterdag en zondag ook gebruik maken van ons 

restaurant.  

Bij afname van een arrangement berekenen wij geen zaalhuur. 

 

High Tea         € 19,50  
 

 Onbeperkt thee (diverse soorten) 

 Eventueel ook koffie voor de liefhebber 

 Mini muffins 

 Brownies 

 Cheesecake van het seizoen 

 Scones met jam en clotted cream 

 Sandwiches met gerookte zalm en brie 

 Boerenbrood met carpaccio 

 Warme quiche 

 Voor kinderen eventueel limonadesiroop 
 

Brunch          € 21,50  
 

 Onbeperkt koffie en diverse soorten thee 

 Jus d’orange, melk en  karnemelk  

 Luxe broodjes en broodsoorten 

 Krentenbrood  

 Divers soorten kaas (jonge kaas,  oude kaas en brie) 

 Luxe soorten vleeswaren 

 Diverse smaken marmelade en zoetigheden 

 Huzarensalade 

 Roerei  

 Uitgebakken spek 

 Warme quiche 

 Kroketten (kaassoufflé op verzoek) 

 Vers fruit 
 

 

Mogelijke uitbreidingen: 
 Ontvangst met een glas Prosecco                                    € 4,25 p.p.                                                                                  

 Ontvangst met een glas Champenoise      € 4,75 p.p.   

 Onbeperkt verse jus d’orange        € 2,50 p.p.    

 Vleesragout        € 2,50 p.p.  

 Warme beenham         € 2,50 p.p.   

 Diverse soorten salades        € 2,50 p.p.   

 Kop soep naar keuze (vanaf buffet)      € 4,75 p.p.  

 Kop soep naar keuze (uitgeserveerd)      € 5,50 p.p.   

 Diverse soorten  paté met stokbrood      € 2,50 p.p.  

 Luxe vissoorten; zalm, gerookte makreel en forelfilet   € 2,50 p.p.   

 Variatie aan smaken yoghurtjes      € 1,50 p.p.  
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Entertainment 
 

 

Muziek 

 

Wij beschikken over zeer goede geluidsapparatuur in de vorm van muziekcomputer, dvd 

-speler en 5 draadloze microfoons. Ook is er de mogelijkheid om tegen een vergoeding 

van € 50,- onze piano te gebruiken. 

 

 

Muziekcomputer 

 

U kunt gebruik maken van onze muziekcomputer, deze beschikt over 10.000 nummers. 

Op vrijdagavond kunt u hier gratis gebruik van maken. Op andere dagen kunt u deze 

huren voor € 100,-. U kunt natuurlijk ook zelf uw eigen muziek regelen.  

 
 

Live muziek 

 

Daar wij goede contacten hebben met vooraanstaande artiesten, kunnen wij zorgen voor 

goede musici en artiesten, zoals zangers, conferenciers, goochelaars, etc. Wij kunnen u 

vrijblijvend adviseren. 

  

Wat betreft de prijzen voor musici geven wij onderstaand een indicatie; 

 

    Zanger(es)  vanaf +/-  € 350,- 

    Duo   vanaf +/-  € 450,- 

Drive-in shows vanaf +/-  € 250,- 

    3-4-5 pers band vanaf +/-  € 750,- 
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Zalenaccommodatie 
 

 
Zaal M² Diner Receptie Avondfeest 

Champagne + 

Cognac +Café- 

Cocktail 

380 300 400 450 

Champagne + 

Cognac 

300 250 300 350 

Champagne 200 150 175 175 

Cognac 100 80 125 100 

Café- Cocktail 80 50 80 80 

Opkamer 35 32 x x 

 

 

De Champagnezaal en het Café beschikken over een gezellige bar.  
 

 

 

Zaalhuurtarieven  

 
Voor een bruiloft of feest met arrangement berekenen wij geen zaalhuur. 

Bij een receptie of feest op nacalculatie wordt wel zaalhuur berekend (prijzen op 

aanvraag). 
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Algemeen 
 

 

Tenslotte enige, naar onze mening belangrijke zake, die in deze documentatie nog niet 

ter sprake zijn gekomen. Alvorens in details te treden maken wij u er op attent dat op 

alle reserveringen en diensten de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca van 

toepassing zijn, zoals gedeponeerd bij de Arr. R.B. te s’ Gravenhage onder nr. 94 / 83. 

Wij maken u er tevens op attent, dat wij ons het recht voorbehouden tussentijdse 

prijswijzigingen door te voeren. Alle genoemde prijzen en arrangementen zijn gebaseerd 

op een minimale afname van 25 personen. 

 

Met deze documentatie hebben wij getracht u een zo volledig mogelijk overzicht te geven 

van de mogelijkheden waarmee wij u van dienst kunnen zijn.  

Wij zijn ons er van bewust, dat wij in dit betrekkelijke korte bestek, niet volledig kunnen  

zijn. Als u meer informatie wenst, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.  

 

Annuleringen 

 

Bij annulering door omstandigheden in de familiesfeer brengen wij tot 48 uur voor 

aanvang geen kosten in rekening. 

Bij vermindering van het aanvankelijk overeengekomen aantal gasten (garantieaantal) 

wordt 100 % van de buffetprijs en vaste verzorging van het avondfeest berekent.  

U kunt tot 2 dagen voor aanvang van het diner / buffet of feest het juiste aantal 

(garantieaantal) doorgeven. 

 

Menukaarten 

 

Deze worden door ons gratis beschikbaar gesteld, vaak is er wel iemand in de familie die 

de tekst er leuk in kan zetten. Als wij de bedrukking voor onze rekening moeten nemen 

zal € 1,50  per menukaart in rekening gebracht worden. 

 

Statafels 

 

Onze gratis beschikbare statafels, eventueel met LED verlichting  en barkrukjes, geven 

een speciale ongedwongen sfeer aan uw feest of receptie. Als u van deze tafels gebruik 

wilt maken, kunt u dit het beste aangeven bij uw reservering. 

 

Feestartikelen 

 

Het gebruik van rijst en confetti is in en buiten de zalen niet toegestaan. Bij overtreding 

van voorgaand zal  

€ 500,-  schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. 

 

Vuurwerk / geluidsoverlast 

 

Wij bevinden ons in de gezellige dorpskern van het “Oude Dorp” van Houten, dit is naast 

een heel gezellig winkel- en horecagebied ook een woonwijk. Om op goede voet samen 

te leven vragen wij uw aandacht om het geluidsniveau in de nachtelijke uren te 

beperken. Het afsteken van vuurwerk op of rond het terrein van “De Engel” is absoluut 

niet toegestaan. Indien bezoekers van een door u geboekt feest/partij vuurwerk 

afsteken, dan zullen wij € 1.000,- rekenen ter schadeloosstelling voor de overlast. In het 

geval van incidenten zijn wij tevens verplicht de politie te informeren.  
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Routebeschrijving  

 

Met de auto 

 

Tussen Utrecht – Breda  A27, afslag Houten. 

Borden Houten aanhouden tot T splitsing. 

Rechtsaf borden “Oude Dorp” volgen. 

1e stoplicht linksaf. 

Op T splitsing rechtsaf Herenweg richting kerktoren. 

  

Met de trein 

  

Doordeweeks gaat er ieder kwartier een trein vanuit Utrecht. 

In het weekeinde ieder half uur. 

Uitstappen bij Houten Centrum (Het Rond), en vandaar uit is het 10 minuten lopen naar 

het Oude Dorp (richting 2 oude kerktorens). 

  

Wij wensen u een goede reis.   

 

 

Wij heten u alvast van harte welkom! 

 

Café - Restaurant – Zalen “De Engel” 

Burg. Wallerweg 2 

3991 DM Houten 

Tel:  030-6371554 / 6371241 

Fax: 030-6350137 

E-mail:  Restaurant@ deengel.nl 

Website:  www.deengel.nl 

 

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur 

zaterdag & zondag vanaf 11.30 uur 

 

Afwijkende openingstijden op aanvraag mogelijk. 

Vakanties (onder voorbehoud open vanaf 11.30 uur) 
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