Huygens’ Hofwijck
Westeinde 2a
2275AD Voorburg
+31 (0)703872311
secretariaat@huygensmuseum.nl
www.hofwijck.nl

Iets te vieren? Kom naar Huygens’ Hofwijck
Hofwijck is een aantrekkelijke locatie om iets te vieren. Een verjaardag, een jubileum, gewoon gezellig met
elkaar zijn of een speciaal diner. U bent samen met uw gasten van harte welkom! Het monumentale huis maar
ook de historische tuin bieden tal van mogelijkheden voor een feestelijke ontvangst. Constantijn en Christiaan
Huygens organiseerden in de Gouden Eeuw menig ontvangst voor vrienden en familie op hun buitenplaats.

Feestelijke arrangementen (vanaf 10 personen)
- Kop koffie of thee met een koekje
€ 2,75 per persoon
- Kop koffie of thee met een plak cake
€ 3,95 per persoon
- Koffie, thee en luxe taarten van Klink & Engelbert
€ 7,50 per persoon
- Bovengenoemde koffie ontvangst is gebaseerd op 30 minuten in de Oudhollandse keuken voor
maximaal 35 personen.
- Uitgebreide broodjeslunch: met dagverse soep van het seizoen, rijk belegde broodjes, vers handfruit,
melk & jus d’orange.
€ 18,50 per persoon
- Bovengenoemde lunch is gebaseerd op 1 uur in de Oudhollandse keuken voor maximaal 30 personen.
- High Tea: Ter verwelkoming van de Luxe High Tea serveren wij bij binnenkomst (optioneel) u een glas
Prosecco. Daarna volgt een variatie aan hartige en zoete heerlijkheden (o.a. Scones met Clotted cream en jam,
muffins, luxe koekjes & bonbons, macarons, sandwiches, mini quiche, hartig hapje) uiteraard aangevuld met
een ruime selectie aan theesoorten (indien gewenst koffie) € 24,50 per persoon
- Glas Prosecco (supplement)
€ 4,75 per persoon
- Bovengenoemde High Tea is gebaseerd op 1,5 uur in de Oudhollandse keuken voor maximaal
30 personen.
Onze feestelijke arrangementen zijn exclusief een toegangskaart (of scannen van museumkaart) tot Huygens’
Hofwijck. Tarieven zijn € 10,- volwassenen, € 5,- kinderen van 6 t/m 18 jaar en kinderen
t/m 5 jaar gratis.
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Receptie
Receptie - 1 uur

Verlenging - 30 min.
Luxe hapjes

: Dranken (witte & rode wijn, bier en assortiment frisdranken) uit het
Hollandse assortiment. Assortiment zoute koekjes & luxe nootjes.
€ 12,50 per persoon
: € 5,- per persoon
: Ter aanvulling op bovenstaand receptie arrangement, serveren wij 3 verschillende
luxe koude hapjes.
: € 7,50 per persoon

- Bovengenoemde Receptie is gebaseerd op 1 uur in de Oudhollandse keuken voor max. 30 personen

Andere culinaire mogelijkheden
Er is van alles mogelijk op Huygens’ Hofwijck om uw dag onvergetelijk te maken! Een sfeervolle uitgeserveerde
lunch in de prachtige tuin van Hofwijck, een feestelijke receptie met max. 60 personen of wellicht een stijlvol
sitting diner in de historische Pronkzaal? Ook dit is allemaal mogelijk op Hofwijck.
Catering, zaalhuur, inhuur meubilair, mastiek en personeel wordt verzorgd door onze huiscateraar DISH
Catering. Voor meer informatie over dineren op Hofwijck kunt u contact opnemen via:
DISH Catering | Patrick Dullaart
Kantoor: 070 362 62 40 | Mobiel: 06 2854 19 01 | E-mail : patrick@dishcatering.nl | www.dishcatering.nl

Exclusieve rondleiding buitenplaats Huygens’ Hofwijck
Een exclusieve rondleiding door huis en tuin door een professionele museumgids kan een mooie aanvulling of
onderbreking van uw feestelijkheden zijn. U en uw gasten beleven dan onze Gouden Eeuw door de ogen van
vader en zoon Huygens. Constantijn was dichter, musicus en raadsheer van de Oranje’s. Zijn wereldberoemde
zoon Christiaan Huygens, die ook lange tijd op Hofwijck heeft gewoond en gewerkt, is één van de belangrijkste
wetenschappers die ons land heeft gekend.
Rondleiding (1 uur)
: € 50,- per museumgids (maximaal 20 deelnemers per gids).
Rondleiding (30 min) : € 30,- per museumgids (maximaal 20 deelnemers per gids).

Bezoek ook Huygens’ Swaensteyn en het Huygenskwartier
Verleng uw bezoek aan Huygens’ Hofwijck met een stadswandeling door het Huygenskwartier Voorburg en
breng ook een bezoek aan het om de hoek gelegen Huygens’ Swaensteyn.
* Genoemde prijzen zijn inclusief geldende BTW en zijn exclusief eventuele zaalhuur en prijswijzigingen
onder voorbehoud.
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Met de boot naar Hofwijck
Wilt u op een bijzondere manier met uw gasten naar Hofwijck komen? Dat kan, bijvoorbeeld per sfeervolle
boot. Hofwijck werkt samen met rederij De Ooievaart en beschikt over een eigen aanlegsteiger.

Zaalhuur tarieven
De kosten voor de receptie, lunch en het diner zijn opgebouwd uit twee componenten: de kosten voor de
catering en de zaalhuur.
Omschrijving
Receptie / Feestelijkheden
Uitgeserveerde Lunch / Diner

Pronkzaal / Oudhollandse keuken
€ 475,max. 60 pers.
€ 475,max. 33 pers.

Iets willen vieren op Huygens’ Hofwijck?
Omdat iedere feestelijkheid uniek is, en elke gast zijn eigen wensen heeft, vertellen we het liefst in een
persoonlijk gesprek over de verschillende mogelijkheden op Huygens’ Hofwijck.
Neem voor meer informatie, het checken van beschikbaarheid of het maken van een afspraak contact op
via telefoonnummer: 070 – 3872311 of stuur een mail naar secretariaat@huygensmuseum.nl.

