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Als in 1840 de plaatselijke bakker een herberg begint zal het niet meteen in de 

verwachting hebben gelegen dat 175 jaar later de herberg is uitgegroeid tot 

Café Restaurant & Partycentrum Coelenhage. Een unieke horecalocatie met 

ongekende mogelijkheden. De ontwikkelingen gaan van herberg naar koffiehuis, 

van hotel naar restaurant en uiteindelijk naar het hedendaagse partycentrum. 

Gezien de uitgebreide historie heeft het onze Koning behaagt om Coelenhage 

het predicaat Koninklijk toe te wijzen. Op 20 april 2016 zijn wij bij Koninklijke 

beschikking tot Hofleverancier benoemd. Een fantastische erkenning voor vele 

jaren inzet, toewijding en liefde voor het horecavak. Sindsdien prijkt op ons 

pand het Koninklijk wapenschild. Een teken voor onze gasten dat Coelenhage 

staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Met recht dus een predicaat om trots 

op te zijn! Als u benieuwd bent naar de volledige geschiedenis van Coelenhage 

verwijzen wij u graag naar www.coelenhage.nl.
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De gast voorop!
OPTIE NEMEN

Als u een (voorlopige) datum heeft gevonden, is het 

begrijpelijk dat u nog andere zaken moet regelen zoals; het 

gemeentehuis en de kerk. U kunt dan geheel vrijblijvend een 

optie plaatsen zodat u rustig verder kunt met de verdere 

organisatie. De optie verplicht u tot helemaal niets, maar geeft 

u wel de zekerheid van beschikbaarheid  voor uw speciale 

dag. Bij ons geldt dat u nergens aan vastzit totdat u zelf de 

reservering definitief maakt.

LOCATIE BEKIJKEN

Wilt u onze locatie bekijken dan maken wij graag een afspraak, 

zodat wij weten dat de zalen beschikbaar zijn en u ze in alle 

rust van binnen en buiten kunt bekijken. U kunt via e-mail 

of onze website reserveren, maar uiteraard ook telefonisch 

via 038-3761213. Dan maken wij een afspraak wanneer het 

u het beste schikt. Dat kan overdag, ’s avonds, maar wat ons 

betreft ook in het weekend. Uiteraard is ieder bezoek geheel 

vrijblijvend totdat u zelf besluit bij ons te reserveren.

RESERVEREN

Als u enthousiast bent over onze locatie en service dan maken 

wij  graag op basis van uw programma een offerte, zodat 

vooraf duidelijk is van welke details wij uit gaan en welke 

kosten u mag verwachten. Als u het eens bent met deze 

details kunt u de reservering bevestigen.

ONZE VOORDELEN

• Bij ons staat u als gast centraal! 

• Het is uw feest, dus uw wensen zijn belangrijk!

• Coelenhage verzorgt al meer dan honderd jaar feesten, 

 wij weten wat wij doen.

• Met ons als ervaren feest-en-trouwlocatie verloopt uw 

 bruiloft op rolletjes!

• Coelenhage is een officiële trouwlocatie voor de gemeente 

 Oldebroek, waardoor u de hele dag bij ons te gast kunt zijn.

• Wij hebben heel veel verschillende arrangementen en als 

 ze niet passend zijn, maken wij een arrangement voor u 

 helemaal op maat!

• Wij hebben zes verschillende zalen. Iedere zaal heeft zijn 

 eigen sfeer en kenmerken. U bepaalt zelf welke zaal het 

 beste bij u past.

• Een klein of groot gezelschap? Wij kunnen de zaal passend 

 maken voor 15 maar ook voor 1.500 personen.

• Verschillende zalen voor de ontvangst, ceremonie, 

 receptie, diner en avondfeest? Het kan allemaal bij 

 Coelenhage.

• Ervaren personeel, gastvrij, vriendelijk, kundig, snel en 

 alert, zodat het u en uw gasten aan niets ontbreekt.

• Wij berekenen geen zaalhuur aan u door voor uw bruiloft.

• Elke zaal heeft een eigen ingang, eigen bar en dansvloer. 

• De hele avond bediening in de zaal of juist niet en lekker 

 informeel de drankjes aan de bar of het buffet afhalen. 

 Hoe wilt u het graag?

• Bij Coelenhage is belangrijk wat u wilt, niet wat wij allemaal 

 kunnen.

• Ons sfeervolle restaurant met uitgebreide wijnkaart is 

 uitstekend geschikt voor een intiem samenzijn van 

 kleinere gezelschappen.

• Coelenhage ligt centraal in Nederland aan de A28 en A50

 en wij hebben een grote eigen gratis parkeerplaats tevens

 met oplaadpunt voor uw elektrische auto.
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GRATIS... ONTVANGST VAN UW GASTEN

U wilt graag al uw (dag)gasten voorafgaand aan uw bruiloft ontvangen, zodat u een mooie 

trouwstoet kunt vormen om vervolgens gezamenlijk naar het stadhuis of de kerk te rijden? Niet 

iedereen heeft deze mogelijkheid thuis of wil het ontvangst van gasten bij huis plaats laten vinden. 

Geen probleem, u kunt uw gasten ook bij Coelenhage verwelkomen! Coelenhage beschikt over 

meerdere zalen en terrassen, elk met zijn eigen grootte en unieke uitstraling. Daarnaast is zij door 

haar centrale ligging gemakkelijk te bereiken en bovendien heeft zij ruime parkeergelegenheid 

voor u en uw gasten. Komt u na de plechtigheid terug, om uw bruiloft bij Coelenhage te vieren? Dan 

zijn de kosten voor het gebruik van koffie en thee met slagroomsoesjes tijdens het ontvangst van 

uw (dag)gasten van het huis. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw gasten te verwelkomen met iets 

extra’s bij de koffie en thee, zoals met een uitgebreid taartenbuffet of diverse belegde broodjes. 

Mogelijkheden en prijzen vindt u op de volgende pagina’s in deze brochure.

Wij wensen u veel plezier bij de (verdere) voorbereiding van uw bruiloft/feest !

Directie en medewerkers van Coelenhage

Een feest op maat

Voor de kids
Zijn er kinderen in uw gezelschap? Deze profiteren 

bij ons van leuke kortingen. Kinderen tot en met 4 

jaar zijn gratis en kinderen van 5 tot 10 jaar krijgen 

een korting van 50% op onze arrangementen en 

buffetten. Bovendien verzorgen wij onze jongste 

gasten graag in hun eigen Kids World met veel 

vermaak en voor ieder wat wils. Een lego-duplo 

tafel, kralentafel, kleurboekjes en schuifspelletjes, 

X-box en een springkussen. 



Samen proosten op 
een onvergetelijk moment!
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Bij veel arrangementen wordt vermeld dat de dranken uit het 

Hollands Assortiment zijn inbegrepen. Om misverstanden te 

voorkomen vermelden we dat de volgende dranken bij ons in dit 

arrangement zijn inbegrepen:

• Frisdranken

• Koffie en thee

• Amstel bier van de tap

• Mineraalwaters

• Port, sherry en vermouth

• Vruchtensappen

• Vieux, berenburg

• Verse Jus d’Orange

• Diverse jenevers

• Rode en witte huiswijn

• Rosé

Alle andere dranken zijn opgenomen in het assortiment 

Buitenlands Gedistilleerd en Likeuren. Wilt u uw gasten ook uit deze 

dranken laten kiezen, dan kunt u het Hollands Drankenarrangement 

eenvoudig uitbreiden. Afhankelijk van de duur van het arrangement 

maken we graag een vaste uitkoopprijs voor u. Vanuit onze 

gastgerichtheid bieden we de gasten de mogelijkheid om 

consumpties aan de bar in de zaal te bestellen en worden diverse 

drankjes op tafel aan de gasten gepresenteerd.

drankenarrangement

Arrangementen
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Aangezien geen feest of bruiloft hetzelfde is en ook de wensen van onze gasten uiteen lopen 
hebben we een keuzearrangement gemaakt waarbij u helemaal zelf kunt kiezen welke opties 
u wilt voor de verzorging van uw gasten. Hierna vindt u de verschillende mogelijkheden 
die vaak door onze gasten worden gekozen. Wilt u graag iets wat niet op deze lijst staat dan 
horen we dat graag! Niets is namelijk onmogelijk bij Coelenhage! Met behulp van uw keuze 
uit de elementen hiernaast en het aantal gasten dat u verwacht kunt u zelf al een redelijke 
inschatting maken van de kosten voor uw feest.

HOLLANDS DRANKEN ARRANGEMENT

Voor 3 uren  € 19,00 per persoon

Voor 3,5 uren  € 20,50 per persoon

Voor 4 uren € 22,00 per persoon

Voor 4,5 uren € 23,50 per persoon

Voor 5 uren  € 25,00 per persoon

ARRANGEMENT BUITENLANDS

Als aanvulling:

Voor 3 uren  € 3,00 per persoon

Voor 3,5 uren  € 3,50 per persoon

Voor 4 uren € 4,00 per persoon

Voor 4,5 uren € 4,50 per persoon

Voor 5 uren  € 5,00 per persoon

Voor de inhoud van de verschillende genoemde 

assortimenten verwijzen we u graag naar de volgende 

pagina’s.

Prijzen

BIJ DE KOFFIE

Etagères met diverse zoetigheden  € 1,50 per persoon

Petit four  € 2,95 per persoon

Gesorteerd gebak  € 2,75 per persoon

Taartenbuffet  € 2,25 per persoon

Cupcake € 2,50 per persoon

Gevulde koek  € 1,75 per persoon

BIJ DE BORREL

Bittergarnituur Coelenhage (6x)  € 4,50 per persoon

Bittergarnituur Ik Hou Van Holland (6x)  € 4,50 per persoon

Bittergarnituur Royal (6x)  € 6,30 per persoon

Bittergarnituur De Luxe (6x)  € 11,40 per persoon

All Inclusive Hapjesbuffet  € 7,50 per persoon

Partysnacks Coelenhage (buffet)  € 9,50 per persoon

Partysnacks Assorti (buffet)  € 9,50 per persoon

Partysnacks Premium (buffet)  € 12,50 per persoon

Partysnacks Royal (buffet)  € 14,50 per persoon

Partysnacks De Luxe (buffet)  € 18,50 per persoon

AFSLUITERS

Koffie met bonbon  € 2,50 per persoon

Puntzak frites  € 2,25 per persoon

Broodje beenham  € 4,50 per persoon

Belegde broodjes (ham en kaas)  € 2,75 per persoon

Saucijzen- of kaasbroodje  € 2,75 per persoon

Snack (frikandel, kroket e.d.) € 2,25 per persoon

All-in keuze arrangement

Tijdens de avond krijgen de gasten een actieve rol, zodat het een interactieve avond wordt. Ze kunnen drankjes halen bij de bar en uiteraard worden er ook drankjes 

geserveerd, zodat niemand wat te kort komt. Dit kan uw gastheer/vrouw van de avond toelichten in het welkomstwoord indien gewenst.
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Niets is onmogelijk
bij Coelenhage
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Partysnacks
Coelenhage
€ 9,50 per persoon

KOUDE HAPJES 

Bokaal met huzaren- en zalmsalade, 

diverse soorten worst, hamrolletjes met 

kruidenkaas, gevulde eieren, diverse 

hapjes op toast, Hollandse haring, 

kaasplateau, stokbrood, mini broodjes en 

room- en kruidenboter.

WARME HAPJES 

Nasi-, bami-, en bitterballen, kipnuggets, 

kaassnacks, mini kippenboutjes, saté in 

pindasaus en gehaktballetjes.

Partysnacks 
All in
€7,50 per persoon

Huisgemaakte huzarensalade en 

zalmsalade, kipsaté met satésaus,

gehaktballetjes in zoetzure saus,

Bitterballen, gemengde hapjes,

wit en bruine stokbroden en kruidenboter 

en tapenade.

Partysnacks
vanaf 25 personen

Partysnacks
Assorti
€ 9,50 per persoon

KOUDE HAPJES 

Hapjesplank met kaas, komijnekaas 

en brie, hapjesplank met verschillende 

soorten worst, toastjes met verschillende 

soorten internationale kazen, 

verschillende soorten tapashapjes, vers 

gerookte zalmfilet op toast, palingfilet 

op toast, makreelfilet op stokbrood, 

verse zoute haring op roggebrood, 

meloenblokjes met Ardennerham, 

gevulde eieren, gevulde tomaatjes met

garnalensalade en gevulde 

komkommertjes met roomkaas.

WARME HAPJES 

Bitterballen, verschillende soorten 

tapashapjes en warme gehaktballetjes.

N.B. Partysnacks buffetten kunnen niet worden beschouwd als een complete maaltijd.
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Assortiment 
De luxe
€ 18,50 per persoon

KOUDE HAPJES 

Waldorfsalade, garnalensalade, een 

variatie aan buitenlandse kazen en olijven, 

gerookte achterhamrolletjes met groene 

asperges, varkenshaasmignons met 

eendenleverpaté, kuikenborstmignons 

met gorgonzolamousse, 

lamshaasmignons met een mousse 

van honing en tijm,ciabattabrood met 

carpaccio, gerookte Schotse zalm op 

toast, Hollandse zoute haring, stokbrood 

en room- en kruidenboter.

WARME HAPJES 

Kleine pasteitjes met kalfsragout, 

bladerdeeg crolines met zalm, bladerdeeg 

crolines volgens Hollands recept, een 

variatie aan diverse hartige kroketjes, 

aan het buffet gesneden sappige 

plakken beenham, saté van kipfilet met 

pindasaus, kipsticks in zoetzure saus, 

quiche lorraine (hartige kaas/spektaart), 

grote garnalen gebakken in knoflookolie, 

stukjes varkenshaas met pepersaus, rösti 

aardappelen en paëlla.

Partysnacks
Royal
€ 14,50 per persoon

KOUDE HAPJES 

Huzaren-, zalm-, en kipsalade, diverse 

koude hapjes, stukjes stokbrood belegd 

met rauwe ham en salami, tomaten 

gevuld met garnalen, Hollandse haring, 

hele zalmforel, Frans kaasplateau, 

stokbrood, mini broodjes en room- en 

kruidenboter.

WARME HAPJES 

Saté in pindasaus, gehaktballetjes in 

pangangsaus, mini bladerdeegsnacks, 

mini shaslicks, een variatie van vissnacks, 

bitterballen, krokantekipkluifjes, 

Vietnamese mini loempia’s en 

Mexicaanse kaassnacks.

Partysnacks
Premium
€ 12,50 per persoon

KOUDE HAPJES 

Hapjesplank met Old Amsterdam kaas, 

komijnekaas en gorgonzola, hapjesplank 

met vier verschillende soorten worst, 

toastjes met verschillende soorten 

internationale kazen, verschillende 

soorten tapashapjes, wrap met vers 

gerookte zalm, canapés met carpaccio, 

gerookte ham en Ardennerham, verse 

zoute haring op roggebrood, gevulde 

eieren, gevulde komkommers met 

roomkaas.

WARME HAPJES 

Bitterballen, verschillende soorten 

tapashapjes en warme gehaktballetjes.
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Diverse bittergarnituren

Assortiment 
Ik hou van Holland
€ 0,75 per stuk

KOUDE HAPJES 

Blokjes Old Amsterdam kaas, 

leverworst, harde Groninger 

worst met augurk en 

osseworst.

WARME HAPJES 

Bitterballen met Zaanse 

mosterd, gehaktballetjes met 

jus, Amsterdamse ui en pickles 

en mini frikandelletjes met

mayonaise.

Assortiment 
Coelenhage
€ 0,75 per stuk

KOUDE HAPJES 

Diverse soorten worst, jong 

belegen kaas, hamrol met

kruidenkaas, gevuld ei, haring 

op roggebrood, toast met 

gerookte forel.

WARME HAPJES 

Bitterballen, gemengde hapjes 

en gehaktballetjes.

Assortiment 
Royal
€ 1,05 per stuk

KOUDE HAPJES 

Achterham met asperges, 

puntje rookkaas, roggebrood

met bieslookbrie, Zweeds 

roggebrood met kip en 

spinazie, eieren gevuld

met zalmboter, verse toast 

met gerookte zalm, verse 

ananas omwikkeld met

Ardennerham en haring op 

roggebrood.

WARME HAPJES 

Diverse bladerdeeghapjes, 

gemengde vissnacks en mini

kippenboutjes.

Assortiment 
De luxe
€ 1,90 per stuk

KOUDE HAPJES 

Capacolloham gevuld met 

roomkaas, mignon van

varkenshaas met roompaté, 

mignon van runderhaas met 

knoflookkaas,mignon van 

kalfshaas met zalmpaté, mini 

shaslick, canapé met tapenade 

en cacciatoresalamie, 

focacciabrood met gerookte 

zalm, gerookte paling op toast

en kleine tomaten gevuld met 

Hollandse garnalen.

WARME HAPJES 

Gekruide stukken kippenborst, 

mini pizza en assortie van

viscrolines.
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Lunch & Brunch
vanaf 20 personen

Veluws brunch buffet
€ 9,50 per persoon

DIVERSE SOORTEN BROOD 

Bruin- en witbrood, maanzaadbolletjes,

luxe Deense broodjes, croissants en 

krentenbollen.

DIVERSE VLEESWAREN 

Rosbief, gekookte achterham, salami 

en varkensrollade.

DIVERSE KAASSOORTEN 

Jong belegen, 40+ en komijnekaas.

Verder zijn er diverse soorten zoetbeleg, 

(magere)yoghurtsoorten, cruesli en 

muesli soorten.

Lunchbuffet
€ 15,50 per persoon

SALADEBUFFET 

Huzarensalade

Zalmsalade 

Indische kerriesalade.

DIVERSE BROODJES 

Witte en bruine petit pains

Croissants

Ciabattabrood

Deense luxe broodjes.

BELEG

Achterham, belegen kaas, brie en salami

Kip, forel, jong belegen kaas en rauwkost.

WARME HARTIGE BROODJES 

Knapperige kaasbroodjes 

Hollandse saucijzenbroodjes.

WARME GERECHTEN 

Kleine gehaktballetjes in pindasaus

Pasteitjes met vleesragout.

Mogelijke uitbreidingen
Kleintje soep naar keuze € 3,50

Rundvleeskroket € 2,25

Salades op tafel € 4,00

Krentenwegge met roomboter € 1,75

Pizza punt uit eigen oven € 2,75

Pastei met ragout € 5,50

Fruit op tafel € 2,50

Boeren omelet € 4,50

Luxe deens vruchtenbroodje € 2,75
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Buffetten
Ruime keuze
Onze keukenbrigade heeft voor u diverse buffetten samengesteld. Vanuit onze ervaring en de 

keuzes die onze gasten hebben gemaakt, stellen we als eerste een aantal buffetten voor die 

passen bij veel gelegenheden en die door onze gasten dan ook vaak gekozen worden. Daarmee 

willen we uw keuze in het geheel niet beperken en vervolgen daarom met een korte weergave 

van diverse themabuffetten. Met die buffetten kunt u het eten in sfeer en smaak laten aansluiten 

bij uw feest.

4 seizoenen buffet op zaterdag
Elke zaterdag kunt u onbeperkt genieten van een uitgebreid koud-en-warm buffet met dessert 

inclusief alle consumpties uit het Hollands assortiment. Voor slechts € 27,50 per persoon kunt u 

2 uur lang ‘all inclusive’ genieten! 

Kinderen tot en met 10 jaar betalen slechts € 2,50 per levensjaar en zijn uiteraard ook van

harte welkom! De inloop is tussen 17.30 en 18.30 uur (ook met de feestdagen) en kunt u bij uw 

reservering zelf bepalen. Wie jarig is (of in de week voorafgaand aan het buffet jarig is geweest) 

krijgt 50% korting op het 4 seizoenen buffet (wel even een legitimatie meenemen).Voor groepen 

vanaf 100 personen is het 4 seizoenen buffet ook op andere dagen te boeken.
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Zuyderzee buffet
Bij ons Zuyderzee buffet worden de koude en warme gerechten tegelijk 
gepresenteerd, waarna uw gasten hiervan onbeperkt kunnen genieten. 
Het dessert wordt vervolgens in overleg gepresenteerd.

€ 21,50 per persoon
vanaf 20 personen

KOUDE VOORGERECHTEN 

Huisgemaakte huzarensalade, zalmsalade,aardappelsalade, salade van het seizoen, 

Ardennerham met 2 soorten meloen, Hollandse nieuwe haring, tonijnsalade, diverse sauzen, 

desembroden en boters.

WARME HOOFDGERECHTEN 

Biefstukreepjes in stroganoff saus, kip kerrie, rollade in zoetzure saus, spare ribs, gehaktballetjes 

in jus, ratatouille, panga filet met dillesaus en prei, gebakken aardappels, frites, rundergoulash 

met witte rijst en kipsaté.

NAGERECHT

 IJscoupe met drie soorten ijs, vruchtjes en slagroom.
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Buffet Coelenhage
KOUDE VOORGERECHTEN 

Huisgemaakte huzarensalade, zalmsalade, aardappelsalade met salade van het seizoen, Ardennerham 

met meloen, fijn gerookte runder rib-eye, Hollandse nieuwe haring, tonijnsalade, fijn gerookte makreel, 

diverse sauzen, wit en bruine desembroden en kruidenboter.

WARME HOOFDGERECHTEN 

Biefstukreepjes in stroganoffsaus, varkenshaas in champignonroomsaus, kip in zwarte bonensaus, 

rollade in zoetzure saus, spare ribs, gehaktballetjes in pindasaus, verse groenten, panga filet in witte 

wijnsaus, gebakken aardappels, frites en nasi goreng.

Mogelijke uitbreidingen

KOUDE VOORGERECHTEN 

Gerookte zalm, gerookte paling en Hollandse garnalen  € 3,50 per gerecht per persoon

Combinatie van carpaccio, Ibericoham en 

Fuet (Catalaanse worst)  € 3,50 per persoon

WARME HOOFDGERECHTEN 

Aan het buffet gesneden warme beenham  € 3,50 per persoon

Overheerlijk speenvarken aan het spit (minimaal 50 personen) v.a. € 5,00 per persoon 

Malse varkenslende, aan het buffet gesneden  € 4,00 per persoon

Stroganoffsaus volgens huisrecept aan het buffet bereid  € 3,50 per persoon

Noorse zalm, door de chef in de zaal getrancheerd  € 3,50 per persoon

Overheerlijk mals gebraden kalkoen  € 3,50 per persoon

Ook mogelijk: alleen koud of alleen warm buffet € 19,50 per persoon
(vanaf 20 personen)

€ 25,00 per persoon
vanaf 20 personen
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Diner Buffet
Het Diner buffet is een combinatie tussen een geserveerd vier gangen diner 
en een lopend buffet. De eerste en tweede gang worden aan tafel geserveerd 
door onze medewerkers. Het hoofd- en nagerecht worden in een buffet 
gepresenteerd waar de gasten onbeperkt gebruik van kunnen maken.

€ 31,50 per persoon
vanaf 10 personen

VOORGERECHT 

Carpaccio van gerookte runderlende, Pamezaanse kaas, rucola sla, breekbrood en boter.

SOEP

Krachtige gevogelte bouillon met lente-ui, desembroden en kruidenboter.

HET WARME BUFFET

Stukjes varkenshaas in mosterdsaus, kipfilet in zwarte bonensaus, reepjes varkensvlees in zoetzure 

saus, pasta met rode pestosaus, panga filet in witte wijnsaus, balletjes gehakt in pindasaus, gebakken 

aardappelen, frites en een variatie van gemengde groenten.

HET DESSERT

Roomijs en vruchtenijs in vier nuances, twee soorten bavarois, cassata ijs, vers fruit, chocolademousse, 

diverse sausen en slagroom.
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SALADE BUFFET

Aardappelsalade, zalmsalade, huzarensalade, gemengde rauwkostsalade, tomatensalade, 

komkommersalade, diverse sauzen, minibroodjes en stokbrood met room- en kruidenboter.

VLEESBUFFET

Gemarineerde varkensfilet, procureur, saté met satésaus, barbecue worstjes, kipfilet in indische 

marinade, hamburgers, satéstokjes en frites.

VISBUFFET UITBREIDING à € 4,50 per persoon

Gambaspies, rode poon, zalm au papillot en zeebaars.

Barbecue Buffet
€ 21,50 per persoon
vanaf 20 personen
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 Dessertbuffet
De kers op de taart
 van uw maaltijd

Chocolade dessertbuffet - € 7,00 p.p.
Chocoladefontein voor de lekkerste dippings, met onder andere: diverse soorten fruit, soesjes, 

lange vingers en marshmallows. Aangevuld met diverse soorten room- en vruchtenijs, tiramisu, 

chocolademousse en slagroom.

Spectaculair dessertbuffet - € 8,50 p.p.
Gepresenteerd onder begeleiding van muziek naar keuze: seizoensgebonden fruitsalade van o.a.: kiwi, 

sinaasappel en ananas. Bavarois in diverse smaken en nuances, diverse room- en sorbetijssmaken, 

cassataijs, tiramisu, fraai gedecoreerde chocolademousse en slagroom.

Winters dessertbuffet - € 7,00 p.p.
Warme apfelstrudel met vanille saus, Brusselse wafels met warme kersen, vanille- en straciatella-ijs, 

bosvruchtenbavarois, warme chocoladesaus en slagroom.

Walking dinner dessertbuffet - € 9,50 p.p
Passie- en bosvruchten bavarois, opgemaakt in glaasjes, pannacotta en witte- en donkere chocolade 

mousse, geserveerd in champagne coupes, tiramisu, verse fruitsalade gepresenteerd op schaaltjes.

Italiaans dessertbuffet - € 7,00 p.p.
Pannacotta al amarena, tiramisu, cassataijs en macedonia di frutta fresca marsala.

Grand dessertbuffet - € 6,50 p.p.
Creatie van diverse smaken sorbetijs, seizoengebonden fruit complets, chocolademousse, cassata ijs, 

bavarois en slagroom.

IJscoupe  - € 4,50 p.p.
met drie soorten ijs, vruchtjes en slagroom. 

IJsbruidstaart - € 4,50 p.p.
Mogelijk in diverse smaken, style en kleuren.
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VOORGERECHTEN

Rijkelijk gevulde groentesoep of

Tomaten crèmesoep met room (ook vegetarisch) of

Mosterdsoep met room en hamblokjes (ook vegetarisch)

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter en tapenade.

Stel zelf uw menu samen
3 Gangen keuze menu v.a. € 27,50 per persoon

HOOFDGERECHTEN

Ossenhaas medaillon (130gr) met pepersaus of

Gebakken zalmfilet witte wijn saus of

Vegetarisch gerecht van de dag

De hoofdgerechten worden geserveerd met 

groente- en aardappelgarnituren.

DESSERT

Vanille roomijs met warme chocoladesaus of

Sorbetijs met vers fruit en slagroom.

vanaf 10 personen
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Buffetmogelijkheden
Naast de voorgaande populaire buffetten bieden wij tal van mogelijkheden 
om buffetten te combineren. Wilt u bijvoorbeeld het koude onderdeel van 
het ene buffet en het warme onderdeel van een ander buffet dan is dat 
mogelijk. Ook hebben wij diverse themabuffetten samengesteld zodat u het 
buffet kunt aanpassen aan het gewenste thema van het feest of diner. Wilt u 
een specificatie van de onderstaande buffetten dan geven wij die graag. Op 
onze website zijn de verschillende buffetten ook allemaal terug te vinden. 
Ook mag u ons altijd mailen voor vragen.

Lente zomer buffet - € 31,50
Bestaand uit diverse soorten huisgemaakte salades, rundercarpaccio, Hollandse nieuwe 

haring, stukjes varkenshaas in een grove mosterdsaus, gestoomde zalm met spinaziesaus en 

risottorijst met safraan.

Herfst winter buffet - € 31,50
Bestaand uit diverse soorten salades, een spiegel met daarop vlees en wild, gerookte Noorse 

zalmforel, parelhoenfilet op een gezoete bodem van rode kool en appeltjes.

Stamppot buffet - € 18,50
Elzasser zuurkoolschotel, ouderwetse boerenkool uit grootmoeders keuken, hutspot  

en stamppot van rauwe andijvie. Geserveerd met gemarineerde speklapjes, magere en grove 

rookworsten, gehaktballetjes, braadworsten en uitgebakken spekjes. Gepresenteerd met 

bijgarnituren: Amsterdamse uien, piccalilly, augurken, azijn en diverse soorten mosterd.

Winter grill buffet - € 23,50
Bestaand uit uiensoep, stamppotten van boerenkool, zuurkool en hutspot, spruitjes, rodekool, 

spiesjes van hert, ossenhaas en speklapjes.

Italiaans tricolore buffet - € 29,50
Bestaand uit diverse salades, Parmaham met meloen en vijgen, carpaccio met rucola en 

geroosterde pijnboompitten, spaghetti Bolognese, ravioli con funghi en Italiaanse ratatouille.

Zonovergoten spaanse tapastafel- € 24,50
Bestaand uit diverse koude en warme tapas gerechten zoals olijven, tonijnsalade, Spaanse 

peper gevuld met roomkaas en gebakken kipdrumsticks.

Mexicaans salsa buffet- € 26,50
Bestaand uit salade met rode bonen, maïs en chili, kipsalade met kerrie en maïs, ham met 

meloen, chili con carne, pittige worstjes en gevulde taco’s.

Wok buffet Coelenhage- € 15,00
Bestaand uit gado/saté ajam (kip), gehaktballetjes in zwarte bonensaus, babi pangang, kip 

teriyaki en saté babi. Geserveerd met witte rijst, nasi- en bami goreng.
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Vis buffet la mer royal- € 35,00
Bestaand uit diverse vis salades, Hollandse nieuwe haring, zure mosselen, visfrietjes, gestoofde 

botervis met een tomatensaus van zongedroogde tomaat en olijven.

Delicatessen buffet- € 34,50
Bestaand uit diverse koude- en warme delicatessen met vlees, vis, pasta, rijst, groenten en 

aardappelen.

Fingerfood Coelenhage- € 39,50
Bestaand uit diverse koude bruschetta’s met divers beleg, diverse soepen, warme gamba’s, yakitori 

spiesjes, ossenhaas, varkenslende, diverse sauzen, groenten, aardappelen en Vlaamse friet.
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Make time 
  For tea
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High Tea
Hartig - € 7,50 per persoon
Mini sandwiches met komkommer, mini sandwiches met roomkaas, mini sandwiches met 

gerookte kip, zalmwrap.

Zoet - € 5,00 per persoon
Vruchtenbrood en macarons.

Gebak - € 5,00 per persoon
Petitfours, Engelse boterkoekjes, muffins, Scones met huisgemaakte marmelade en 

clotted cream.

Natuurlijk hoort bij elke keuze het thee element. Wij bieden 7 verschillende soorten thee die 

net als de voornoemde gerechten onbeperkt genuttigd mogen worden. Uiteraard kan in 

plaats van thee ook voor koffie worden gekozen.

Thee - € 7,50 per persoon
Naast de ‘gewone’ thee kunt u kiezen uit 6 overheerlijke thee melanges.

Ceylon - Orange Pekoe

Assian Sun - Lemon

Rooibos Vanille

Assam - Special Broken

Darjeeling - Royal First Flush

Earl Grey

De High Tea wordt in een buffet gepresenteerd. Zowel de gerechten, de thee als eventueel 

de koffie worden onbeperkt geserveerd. Een combinatie van alle vier elementen kost geen 

€ 25,00 per persoon maar bieden wij aan voor € 22,50 per persoon met een minimum van

10 personen gedurende drie uur.

CEREMONIËLE ENGELSE HIGH TEA
Een echte traditionele High Tea bestaat uit drie elementen. Hartig, zoet en 
gebak. Wij kunnen natuurlijk alle drie de elementen in een arrangement 
aanbieden, maar u kunt ook kiezen voor één of twee elementen.

vanaf € 16,50 per persoon
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Vrijgezellenfeest

Om nou volgens de traditie de avond voor de 

bruiloft op pad te gaan is erg onpraktisch en 

daarom wordt er vaak gekozen om een week 

tot een maand voorafgaand aan de bruiloft het 

vrijgezellenfeest te houden. Uiteraard is dit geen

verplichting en moet je vooral doen wat jezelf 

het beste uitkomt. De organisatie van het 

vrijgezellenfeest ligt meestal in handen van de 

vrienden van het bruidspaar en daar begint de 

moeilijkheid voor de vrienden, want: wat gaan we 

doen? Wij denken graag met de organisatoren 

mee en hebben daarom een kant-en-klare 

invulling. Min of meer kant en klaar, want 

aanpassen aan de eigen wensen en het eigen 

budget kan natuurlijk altijd! 

Voor de dames wacht er op onze locatie een  

complete nagelbehandeling. De handen of 

voeten worden aangepakt en krijgen een heuse 

Nail Art behandeling. Met natuurlijk allerlei 

kleuren nagellak en diverse accessoires die 

opgeplakt kunnen worden krijgen alle dames de 

mooiste nagels. 

Dit kan ook in een workshop vorm gegeven 

worden. Ondertussen kan iedereen genieten 

van een Engelse High Tea, daar zijn de echte 

lekkernijen te vinden die je mag verwachten van 

een High Tea. De mannen krijgen een golf clinic 

en leren afslaan, putten en de regels. Daarna is 

er natuurlijk de gelegenheid om het geleerde 

in praktijk te brengen. Na afloop staat er een 

drankje en hapje voor u klaar.

Deze invulling kan natuurlijk op elk onderdeel 

aangepast worden zodat de invulling 

aansprekend en naar wens is. Wij denken graag 

met jullie mee en wensen jullie alvast een super 

geslaagd vrijgezellenfeest toe!

Prijs op aanvraag

Een vrijgezellenfeest is een traditie die al heel lang bestaat en waar veel 
mensen gebruik van maken. De aanstaande bruid of bruidegom wordt op de 
avond voor de bruiloft ontvoerd en mee op pad genomen om de laatste dag als 
vrijgezel te vieren. Met de bruid gaan alleen vriendinnen mee en de bruidegom 
wordt alleen door mannen vergezeld.
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Babyborrel

Als versiering kunt u nog aan de vol gende dingen denken:
• Ooievaar 3,50 meter hoog voor buiten plaatsing (opblaasbaar)

• Baby 3,50 meter hoog voor buiten plaatsing (opblaasbaar)

• Auto met baby en ooievaar 3,00 meter hoog (opblaasbaar)

• Ooievaar Babyfles in roze of blauw 3.00 meter hoog (opblaas)

• Speen in roze of blauw 3.00 meter hoog (opblaasbaar)

• 3D-ooievaar `door raam´ van 1,50 meter met opblaasletters -

• ´Hoera een jongen/meisje´

• Trossen met heliumballonnen

Vraag ons naar de mogelijkheden, kosten en beschikbaarheid.

De hiervoor genoemde High Tea is bij uitstek geschikt 

voor het houden van een gezellige babyborrel.

Bij het gebak element worden de petitfours in blauw 

of roze gepresenteerd en natuurlijk ontbreken de 

beschuiten met muisjes niet in het geheel.

We presenteren extra hapjes vanuit een 

‘Uitpufstand’; een heerlijk buffet met hapjes om van 

te genieten. Misschien wel lekkernijen die tijdens de 

zwangerschap niet genuttigd mochten worden of 

juist in grote hoeveelheden gebruikt werden. Denk 

bijvoorbeeld aan lekkere frisse hapjes met augurk als 

20-weken hapjes. 

Maar natuurlijk de Hollandse nieuwe haring, Monchou 

rolletjes, brie of carpaccio als postnatale lekkernijen.

Laat ons weten wat u tijdens de zwangerschap niet te 

versmaden vond of juist helemaal niet lekker. 

En natuurlijk heel belangrijk wat u zo gemist heeft. 

Met die informatie maakt onze keukenbrigade een 

persoonlijke afsluiting van uw zwangerschap.

De kosten voor een babyborrel zijn sterk afhankelijk 

van uw eigen wensen en het aantal gasten dat u 

verwacht. Laat ons geheel vrijblijvend een offerte 

voor u maken.
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Coelenhage op locatie
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Coelenhage is al meer dan 100 jaar actief in de horecabranche Ook voor cateringen bent u daarom 

aan het juiste adres. Of het nu gaat om een openingshandeling van uw bedrijf of vestiging of een 

feestje in uw eigen tuin. Wij regelen alles. Wilt u dat wij de locatie helemaal in de gewenste stijl 

aankleden? Wij passen ons aan alles aan. Zelfs aan de weersomstandigheden door altijd een 

mooi- en slechtweer alternatief achter de hand te hebben. 

Alles wat u dus in onze brochure kunt lezen verzorgen wij net zo graag op de door u gewenste 

locatie. Samen met onze cateringmanager maken wij een plan van aanpak om niets aan het 

toeval over te laten. Alleen zo komen wij tot de meest juiste uitvoering en u hoeft zich tijdens de 

bijeenkomst over helemaal niets druk te maken. Dat doen wij graag voor u!

Nodig ons eens uit en wij vertellen u waarom op uw locatie de mogelijkheden even eindeloos zijn 

als in ons eigen congres- en partycentrum.

Catering
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Deelname aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen 

kosten van annulering veroorzaakt door één van de 

volgende gebeurtenissen. Andere, niet met name genoemde 

gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor aanspraak 

op het annuleringsfonds. Aanspraak maken moet schriftelijk 

geschieden met overlegging van een verklaring door derden 

waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.

1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig verkeersongevalletsel

 van de gast of van  familieleden van de gast in de 1e of 2e

 graad.

2. Een van belang zijnde zaakschade door brand, explosie,

 bliksemschade, storm, inbraak of  overstroming, welke het

 eigendom van de  gast of het bedrijf waarbij hij werkzaam is

 treft en zijn aanwezigheid dringend nodig maakt.

3. Onvrijwillige werkloosheid van opdrachtgever feest.

Annuleringsfonds Coelenhage
Deelname aan het Annuleringsfonds Coelenhage dient direct 

bij reservering te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van 

de dag van deelneming tot aan de dag van de reservering. In 

geval van vroegtijdig afbreken van het verblijf om hiernaast 

genoemde reden, worden de kosten naar rato in rekening 

gebracht op basis van de reserveringswaarde. Onder naar 

rato in rekening gebracht wordt verstaan in verhouding van de 

verstreken tijdsduur tot de totaal geplande tijdsduur van de 

reservering. De kosten van deelname aan het annuleringsfonds 

bedragen € 1,00 per persoon, per programmaonderdeel. Er 

worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Het annuleringsfonds Coelenhage is geen verzekeringsfonds. 

Diensten van derden zijn van het annuleringsfonds uitgesloten. 

Voor zakelijke bijeenkomsten overleggen we graag onder welke 

voorwaarden u van het fonds gebruik kunt maken.

U WORDT GEADVISEERD DEEL TE NEMEN AAN HET 
ANNULERINGSFONDS

Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca 

(UVH) van toepassing. Bij deelname aan het annuleringsfonds 

Coelenhage wordt artikel 9 van de UVH met betrekking tot 

annulering van een reservering niet van toepassing verklaard.
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Bereikbaarheid & parkeren

U vindt ons bedrijf aan de Zuiderzeestraatweg 486 in Wezep. 

Coelenhage ligt helemaal centraal in Nederland en is zowel 

met de auto als met openbaar vervoer uitstekend te bereiken. 

Wij beschikken over een riante parkeerplaats en er stopt 

een bus naast de deur. Dit is buslijn 100 vanaf station Zwolle. 

Uiteraard zijn wij ook voor minder validen en rolstoelers goed 

toegankelijk. 

Coelenhage ligt 10 minuten lopend van het NS-station Wezep, 

op 3 autominuten van de A50 Apeldoorn-Zwolle en 

2 autominuten vanaf de A28 Zwolle-Amersfoort. 

Komend vanuit de richting Amersfoort of Groningen op de A28 

neemt u de afslag Wezep, nummer 17. Onderaan de afrit gaat u 

richting Wezep en na de rotonde vindt u ons aan de linkerhand. 

Komend vanuit de richting Apeldoorn op de A50 neemt u de 

afslag Heerde-Wapenveld-Wezep, nummer 29. Bovenaan de 

afrit gaat u richting Wezep. Blijf deze weg volgen en na ongeveer 

zes kilometer vindt u ons aan uw rechterhand.

Auto op slot, buit eruit!
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Algemene Informatie
AANTAL GASTEN 

Uiterlijk 14 dagen voor de reserveringsdatum dient u het juiste 

aantal personen door te geven. Indien u dit achterwege laat, 

berekenen wij de kosten zoals vermeld op de begroting aan u 

door.

AED 

Wij hebben een eigen AED (Automatische Externe Defibrillator) 

aangeschaft voor de veiligheid van onze gasten en ons team. Bij 

Coelenhage is een deskundig team aanwezig om adequaat te 

handelen als de situatie daar om vraagt.

AFSPRAKEN 

Om onze gasten zo goed mogelijk van dienst te zijn bestaat 

de mogelijkheid om zowel overdag, als ’s avonds of in het 

weekend af te spreken.Deze flexibiliteit heeft tot gevolg dat 

u met verschillende medewerkers een gesprek kunt hebben. 

Natuurlijk kunt u uw voorkeur uitspreken met wie u wenst af te 

spreken, mocht dat zo zijn.

ANNULERING CONFORM 

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca 

Nederland gelden bij annulering de volgende voorwaarden:

• Bij annulering eerder dan 3 maanden vóór de gereserveerde 

 datum, brengen wij u 10% van de reserveringswaarde 

 in rekening;

• Bij annulering meer dan 2 maanden vóór de gereserveerde 

 datum, brengen wij u 15% van de reserveringswaarde 

 in rekening;

• Bij annulering meer dan 1 maand vóór de gereserveerde 

 datum, brengen wij u 35% van de reserveringswaarde in 

 rekening;

• Bij annulering meer dan 14 dagen vóór de gereserveerde 

 datum, brengen wij u 60% van de reserveringswaarde in

 rekening;

• Bij annulering meer dan 7 dagen vóór de gereserveerde 

 datum, brengen wij u 85% van de reserveringswaarde in 

 rekening;

• Bij annulering 7 dagen of minder vóór de gereserveerde 

 datum, brengen wij u 100% van de reserveringswaarde in 

 rekening.

ANNULERINGSFONDS 

Wij adviseren u om een annuleringsfonds af te sluiten, 

daarmee vervallen de voorwaarden bij annulering als gesteld 

door de UVH.

APPARATUUR

Indien u gebruik wenst te maken van (audiovisuele) apparatuur, 

verzoeken wij u dit tijdig te reserveren. Uiteraard staat de 

gereserveerde apparatuur dan gebruiksklaar in de zaal. Hieraan 

zijn kosten verbonden.

ARRANGEMENT

U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van (een combinatie 

van) onze arrangementen en culinaire voorstellen. Uiteraard 

kunnen wij ook een programma op maat voor u verzorgen.

BETALING 

Wanneer er een akkoord is over de uitvoering van uw verblijf vragen 

wij een aanbetaling op basis van de reserveringswaarde. 

Deze dient 1 maand voorafgaand aan het verblijf te worden betaald 

op IBAN: NL18 RABO 0370 2039 17, onder vermelding van het 

reserveringsnummer en het factuurnummer. Een aanbetaling 

wordt altijd in overleg met u bepaald. Het door ons ontvangen 

voorschot wordt verrekend met de definitieve factuur, welke een 

betalingstermijn van 14 dagen heeft. Wanneer wij binnen de gestelde 

termijn geen voorschot van u hebben mogen ontvangen komt de 

reservering automatisch te vervallen.

BUDGET

Als u een budget heeft dan kunnen we de invulling daarop aanpassen. 

Hierdoor kunnen wij voor elke prijs uw bijeenkomst verzorgen. 

CAPACITEIT 

U kunt onze zalen apart of gecombineerd gebruiken. Onze 

kleinste zaal heeft een capaciteit van maximaal 20 personen 

en is daarmee ideaal voor een comfortabele vergadering. Alle 

zalen in combinatie zorgen voor een capaciteit van ongeveer 

2500 personen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en 

de beschikbare capaciteit.

CONSUMPTIES

Om onze gasten optimaal van dienst te zijn kiezen wij er vaak 

voor diverse consumpties in de zaal op tafel klaar te zetten, 

zodat er desgewenst direct een drankje genuttigd kan worden.

Mocht u dit niet op prijs stellen dan horen we datuiteraard graag 

van u.

DIEETWENSEN 

Vanzelfsprekend houden wij, mits van tevoren aangegeven, 

rekening met eventuele dieetwensen van uw gasten (glutenvrij, 

vegetarisch, diabetici enz.).

DINER 

Voor welke gelegenheid ook, wij kunnen u uiteraard van dienst 

zijn met een heerlijk diner.
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DRUKWERK 

Indien u dit wenst kunnen wij u in contact brengen met een 

gerenommeerde drukkerij waar wij goede ervaringen 

mee hebben.

ENTERTAINMENT 

Wij doen u graag suggesties voor entertainment en brengen u in 

contact met de betreffende manager/boekingsagent, zodat u in 

de gelegenheid bent om eens te gaan kijken en luisteren.

FACEBOOK 

Coelenhage is ook te vinden op Facebook. Volg ons en profiteer 

van de laatste nieuwtjes en leuke acties.

FOTOGRAAF 

Mocht u tijdens uw bijeenkomst foto’s willen laten maken en 

nog geen fotograaf op het oog hebben, dan kunnen wij u wellicht 

met iemand in contact brengen. Vraag er gerust naar tijdens uw

persoonlijke gesprek met een van onze medewerkers.

FOTO’S

Graag laten wij aan onze gasten zien welke feesten, partijen 

en andere evenementen of bijeenkomsten wij verzorgen. 

Daarom maken wij foto’s die voor commerciële doeleinden 

gebruikt kunnen worden. U kunt ze mogelijk op onze website 

tegenkomen.

INFORMATIESCHERMEN 

Bij het opmaken van de vrijblijvende offerte vragen wij u wat u 

op het informatiescherm vermeld wilt hebben (bijv. Bruidspaar 

De Vries).

KERSTMARKT 

Coelenhage organiseert jaarlijks een kerstmarkt. Bent u 

werkgever? Laat dan u medewerkers zelf hun kerstpakket 

uitzoeken als waardering voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Wilt u zelf met een (kleine) groep de kerstmarkt bezoeken?  

We overleggen graag met u de mogelijkheden.

KEUZEMENU 

Voor gezelschappen vanaf 10 personen stellen wij voor om 

gebruik te maken van één van onze keuzemenu’s. Een overzicht 

hiervan vindt u elders in deze map. We kunnen ook samen met u 

een menu op maat samenstellen.

MAATWERK 

Hoewel u in onze informatiemap een aantal met zorg 

samengestelde arrangementen, menu’s etc. kunt vinden, stellen wij 

indien gewenst een ‘’programma op maat’’ voor u samen.

MENUKAARTJES 

Bij keuzemenu’s of speciale diners kunnen wij menukaartjes 

voor u verzorgen.

MUZIEK

Maakt u gebruik van een band, DJ of andere muzikale invulling 

voor een feest? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten! Dit in 

verband met afspraken omtrent het moment van opbouwen en 

voorbereidingen die getroffen moeten worden zowel door de 

band als door ons. De beschikbaarheid van onze zalen is daarbij 

altijd leidend.

NACALCULATIE 

Onze facturen worden altijd op basis van nacalculatie opgemaakt 

indien er geen vaste prijs per persoon is overeengekomen.

PARKEREN 

Op onze ruime parkeerplaats kunnen u en uw gasten gratis 

parkeren. Aansluitend aan onze eigen parkeervoorziening is er 

een grote algemene parkeervoorziening beschikbaar. Deze is 

gesloten op zondag!

PIANO

Wij beschikken over een piano die regelmatig gestemd wordt. Als u 

hiervan gebruik wilt maken moet u dat vooraf tijdig aangeven.

PRIJS 

Voor elke bijeenkomst maken we graag een passende prijs voor 

u die aansluit bij uw budget en wensen.

PRIJSWIJZIGING VOORBEHOUDEN 

Wij behouden ons het recht voor om de prijzen in deze 

informatiemap te wijzigen.

ROUTEBESCHRIJVING 

U vindt de routebeschrijving elders in deze brochure. Uiteraard 

kunt u uw gasten ook verwijzen naar www.coelenhage.nl

HOFLEVERANCIER 

Op 20 april 2016 hebben wij het 

predicaat Koninklijk ontvangen en 

zijn we bij Koninklijke beschikking 

Hofleverancier geworden. 

Een waardering voor 175 jaar hard 

werken, betrouwbaarheid en 

kwaliteit. Een keurmerk voor al 

onze gasten! 
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TEAM 

Ons voltallige team staat voor u klaar om met passie en 

verantwoordelijkheid, maar ook met enthousiasme en 

flexibiliteit uw verblijf bij Coelenhage tot een succes te maken.

TERRAS 

Coelenhage heeft bij elke zaal een sfeervol terras. Uiteraard 

kunt u hier bij mooi weer gebruik van maken. Hieraan zijn geen 

extra kosten verbonden.

TROUWLOCATIE 

Met ingang van 1 januari 2012 is Coelenhage officiële 

trouwlocatie voor de gemeente Oldebroek. 

INSTAGRAM

Coelenhage is te volgen op Instagram als Café Restaurant & 

Partycentrum Coelenhage

VEGETARISCH 

Uiteraard kunnen ook de gasten die vegetarisch wensen te eten 

terecht bij Coelenhage.

VERGADERING

Ook voor uw vergadering bent u van harte welkom bij 

Coelenhage. Uiteraard kunnen wij op verzoek diverse 

vergaderfaciliteiten voor u verzorgen. Voor zakelijke 

bijeenkomsten hebben we een aparte brochure beschikbaar die 

u gratis kunt opvragen.

WIFI 

Coelenhage beschikt over een uitgebreid draadloos netwerk 

welke gratis toegankelijk is voor al onze gasten. Een online 

vergadering? Social media en internet beschikbaar tijdens uw 

bijeenkomst? Geen enkel probleem. Ons WiFi helpt u snel het 

Word-Wide-Web op!

WIJNSUGGESTIE 

Wij adviseren u graag welke wijnen u bij het door u uitgekozen 

diner kunt gebruiken.

ZAALHUUR 

Afhankelijk van de aard van uw bijeenkomst brengen wij u al of 

niet onze standaard zaalhuur in rekening.

ZALEN 

Uiteraard laten wij u graag onze zalen zien en bespreken wij de 

capaciteit en de mogelijkheden van het combineren van zalen 

met u.

Zuiderzeestraatweg 486, 8091 CS  Wezep
Tel. 038-376 1213  I  E-mail info@coelenhage.nl
www.coelenhage.nl 
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Gietvloeren 

Sport & Wellness 

PVC Design 

PVC vloeren 
Rubbervloeren 
Gietvloeren 
Sport & Wellness vloeren 
Belijningen 
Projectvloeren 

Laat Maxumflor uw project professioneel uitvoeren en ervaar het gemak 
van een goede partner. Desgewenst kan Maxumflor uw vloeren, wanden 
en plafond in e e n project meenemen.   

Maxumflor wenst Parkpaviljoen De Wezenlanden veel gebruiksplezier. 

T 038 - 205 4000 
M 06 - 457 96 403 
I www.maxumflor.nl 
E info@maxumflor.nl 

aanbevolee door trouwlocatii & horeccakee
meer dae 700 bruilooee aae ervarinn

DJ op je bruiloft

DJ op je bruiloft heeft voor elke bruiloft een geschikte 
DJ! Wij denken graag met jullie mee over de muzikale 
invulling van het feest: van het openings- tot het 
eindnummer en alles wat jullie daartussen willen 
horen. Jullie voorkeuren in combinatie met onze 
kennis en ervaring resulteert in een onvergetelijk 
feest!

Eee geweldigg afsluitinn
van jullie mooiste dag! 

100% DJ garantii

www.djopjebruiloft.nl
@djopjebruiloft

meee geboeke ie di regii
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Kusmi Thee, geboren in Rusland in 1867, getogen in Parijs. Onze filosofie is nog steeds dezelfde als die van
Pavel Kousmichoff in het begin: het bieden van hoogwaardige thee verpakt in oogverblindend design.

Meer informatie? Kijk op coffeeconnection.nl of neem contact op via hello@coffeeconnection.nl

COFFEE IS AN ART
THAT EVERYONE IS TALKING ABOUT

De wieg van KIMBO staat in een winkeltje in Napoli, rond 1950. Met haar intense liefde voor 
het product is dit merk synoniem voor oorspronkelijke Italiaanse kwaliteit. Kwaliteit die naar 
voren komt in een blend van Arabica bonen uit Colombia met een heerlijk herkenbaar aroma. 

Kimbo Kusmi Advertentie A4.indd   1 15-05-17   13:29
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Van der Laan  

notariaat & mediation

Zuiderzeestraatweg 117

8096 BE Oldebroek

 T (0525) 633 818 

De notaris komt u tegen op belangrijke momenten in uw 

leven. Van der Laan notariaat & mediation weet dat u de 

notaris dan moet kunnen vertrouwen. Daarom zijn wij 

toegankelijk, betrokken en spreken we duidelijke taal.  

Komt u kennismaken? Kijk voor ons gratis inloop- 

 spreekuur op onze website. 

www.vanderlaannotariaat.nl

M
Interieurbeplanters - Projectfleuristen

Mekelenkamp vof  Interieurbeplanters en projectfleuristen voor het adviseren, 
leveren en onderhouden van alle soorten interieurbeplanting (kunstplanten - 
seramiscultuur - hydrocultuur) en het verhuren van schitterende zijden 
bloemen, waarbij de klant iedere 2 maanden zelf  andere bloemen uit mag 

Foto; Project Wezenlanden Zwolle 50 m2 groene wand.

Hakselseweg 11
6713 KT Ede

tel; 0318 640616

www.plantenman.nl
www.kunstplantenwinkel.nl
www.seramiscultuur.nl
www.bloemenhuren.nl
www.plantenonderhoud.nl

info@plantenman.nl

300 m2 showroom in Ede open op 
werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.
Zeker de moeite waard eens te komen 
kijken.



waar
ambacht & 
gastronomie 
    samenkomen

Een bezoek aan een 
HANOS-groothandel is niet 
zomaar iets, het is een beleving. 
Uiteraard vanwege het brede en diepe 
assortiment in food, vers, non-food 
en drank uit binnen- en buitenland. 
Onze specialisten verstaan hun vak 
en volgen de marktontwikkelingen 
op de voet. HANOS staat garant 
voor hoge kwaliteit. 
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www.stange-elburg.nl

Stange
JP Broekhovenstraat 25

8081 HB Elburg

Tel: 0525-680674
Email: info@stange-elburg.nl

Voor al uw maatwerk in houtbouw
Anno 1992
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NOTITIES
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NOTITIES



U heeft een bedrijf. Een bedrijf dat 

floreert, maar waar nog véél meer 

uitgehaald kan worden. Misschien heeft 

u teruglopende omzetten of gewoon 

géén idee wat u met termen als reclame, 

marketing en communicatie moet doen. 

Allemaal redenen om eens kennis te 

maken met het team van Comceptum!

Wilt u (door)groeien en boven 
de concurrentie uitstijgen?

huisstijlen  |  flyers  |  beurzen  |  fotografie & video  |  social media  |  animatie 

  magazines  |  marketing en communicatie  |  websites  |  spandoeken |  signing  

NIEUW! NIEUW!

comceptum.nl



parkpaviljoenzwolle.nl

PARK
STRAND
ETEN
DRINKEN
GENIETEN
EN MEER

OP EEN UNIEKE LOCATIE BIEDEN WIJ 
ONZE GASTEN ETEN, DRINKEN EN MEER

Parkpaviljoen de Wezenlanden staat voor onbezorgd 

genieten, het goede leven en van de schoonheid en 

mogelijkheden van het stadspark. Op een unieke locatie 

aan het water bieden wij onze gasten eten, drinken en 

meer. Trendy, met aandacht voor detail en met een ruim 

aanbod aan betaalbare, eerlijke kwaliteitsgerechten à la 

carte, soms voorzien van een Spaanse twist.


