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De Engel 
 

 

Capaciteit  
 

 

Zaal M² Diner Receptie Avondfeest 

Champagne + Cognac + Café- 

Cocktail 

380 300 450 450 

Champagne + Cognaczaal 280 250 350 350 

Cognaczaal + Café  125 80 150 150 

Champagnezaal 200 120 175 175 

Cognaczaal 80 60 - - 

Café- Cocktailzaal 100 60 90 90 

Opkamer 37,5 32 35 - 
 

 

Onze zalen beschikken over verschuifbare geluidsisolerende tussenwanden, zo kunnen 

wij de ruimtes samenvoegen. De Champagnezaal en het Café beschikken over een 

gezellige bar. 
 

 

Zaalhuurtarieven  
 

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

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

aanvraag). 

 

Het is bij ons mogelijk om een zaal te huren zonder catering. Daarnaast kan onze catering 

ook aangevuld worden met uw eigen catering. Bij (gedeeltelijke) eigen catering worden 

altijd aanvullende kosten in rekening gebracht, deze tarieven zijn op aanvraag.  
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Arrangementen 
 
De arrangementen en prijzen gelden vanaf een minimale deelname vanaf 25 personen. 

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

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

berekenen. 

Verjaardagsfeest arrangement       € 19,95  
                                       

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

mogelijk). 

 2x warm standaard bittergarnituur.  

 Onbeperkt drankjes afhalen aan de bar (Hollands assortiment). 

 Arrangement uitbreiden? Kijk voor de mogelijkheden op pagina 8 en 9. 
 

  

Familiefeest arrangement        € 32,50  
 

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

 Onbeperkt drankjes afhalen aan de bar (Hollands assortiment). 

 Keuze uit: warm Chinees, Spaans, Hollands, Italiaans of Grieks buffet. 
 

Warm Italiaans buffet     Warm Chinees buffet 

Lasagne bolognese      Nasi en bami  

Penne & linguine pasta     Babi Pangang in zoetzure saus 

Carbonara- & bolognesesaus    Foe Yong Hay  

Parmezaanse kaas      Kipsaté-spiesjes met pindasaus 

Salade caprese      Kroepoek 

Italiaanse salade      Sambal  

        Atjar   

Warm Spaans buffet     

Paella met gamba’s      Warm Grieks buffet 

Pollo (kip) met roomsaus en oregano   Gehaktballetjes in tomatensaus  

Calamares met tomatensaus    Gyros met rode ui 

Gebakken chorizo worstjes     Moussaka 

Tonijnsalade       Pitabrood 

Spaanse aardappelsalade     Griekse salade 

Brood met aioli      Koolsalade 

        Tzatziki  

Warm Hollands buffet  

Varkenshaas in champignonroomsaus         

Kipfilet in zoetzure saus      

Vlaamse frites met mayonaise     

Gebakken aardappeltjes      

Roerbakgroenten  

Frisse groene salade 
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Arrangementen 
. 

Borreluurtje         € 9,- 
 

 1 uur durende borrel  

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (Hollands assortiment)  

 Gemengde nootjes op tafel 

 2x warm standaard bittergarnituur 
 

 

Borrel arrangement        € 13,25  
 

 1,5 uur durende borrel (uit te breiden naar 2 uur € 2,50) 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (Hollands assortiment)  

 Diverse zoutjes en nootjes op tafel 

 1x luxe koud bittergarnituur  

 2x warm standaard bittergarnituur 
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Feest suggesties 
  

 

 

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

Bij afname van een arrangement berekenen 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,-  
 

 Gemengde nootjes op tafel 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (Hollands assortiment) 

 1x koud standaard bittergarnituur 

 2x warm standaard bittergarnituur 

 Tot besluit een mini hamburger 
 

 

Feest Klassiek          € 29,50  
 
 Ontvangst koffie met gesorteerd gebak               

 2e kopje koffie 

 Diverse zoutjes en gemengde nootjes op tafel 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (Hollands assortiment)  

 2x koud standaard bittergarnituur 

 2x warm standaard bittergarnituur     

 Tot besluit een puntzak frites en een kopje koffie     

 

                                                                        

Feest Champagne         € 32,50 
 

 Ontvangst met glas prosecco   

 Diverse zoutjes en gemengde nootjes op tafel 

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (Hollands assortiment)    

 2x luxe koud bittergarnituur    

 2x luxe warm bittergarnituur 

 1 stokje kipsaté met atjar en stokbrood       

 Tot besluit een stokbroodje met warme beenham met honing-mosterdsaus en een 

kopje koffie 
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Uitbreidingen 
  

 

Ontvangst  
 

Koffie of thee met een koekje        €  2,40 p.p. 

Diverse slagroomsoesjes op tafel        €  0,75 p.p. 

Cake            €  1,25 p.p. 

Petit-four           €  2,25 p.p. 

Petit-four met logo          €  2,75 p.p. 

Gesorteerd gebak          €  2,75 p.p. 

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

Toost met glas prosecco         €  4,25 p.p. 

Toost met glas champenoise        €  4,75 p.p. 

 

 

Uitbreidingen op uw feestavond 
 

Gemengde nootjes op tafel       € 0,65 p.p. 

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

Olijven op tafel       € 1,25 p.p. 

Broodje kroket       € 2,75 p.p. 

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

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

Mini pizza hapje       € 1,25 p.p. 

Mini broodje hamburger       € 1,50 p.p. 

Half saucijzenbroodje       € 2,25 p.p. 

Groot saucijzenbroodje        € 3,50 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 (excl. koffielikeuren, cognac en   € 3,50 p.p. 

premium whisky)   
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Uitbreidingen 
 

 

Bittergarnituur  
 

Standaard koud € 0,65    Standaard warm € 0,65   

Hollandse jonge kaas (v)    Bitterballen 

Oude kaas (v)      Mini frikandel 

Groentesticks met yoghurtdip (v)   Kipnugget 

Grillworst      Mini kaassoufflé (v) 

Salami       Bamihapje (v) 

      

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

Canapé met gerookte zalm     Oma Bobs bitterballen 

Blini krabsalade met groene appel   Oude kaasstengel (v) 

Coppa di Parma met roomkaas Garnalen in een jasje van filodeeg 

Gevuld eitje (v) Krokante chicken-wings  

Komkommer met quinoa en geitenkaas (v)  Yakitori spiesje 
 

Food & Mood           € 12,50 
 

Gedurende uw feestavond  -  borrel serveren wij: 

Wraps met gerookte zalm & kip 

Mini club sandwiches met chips 

Mini hamburgers 

Pizza hapje 

Stokje kipsaté met satésaus,  atjar en stokbrood     

Puntzak frites met mayonaise 
 

Hapjes buffet Houtens Smulhoekje      € 12,50  
 

Koud       Warm 

Rundvleessalade     Mini pizza 

Zalmsalade                                     Vegetarische loempia’s 

Diverse kaassoorten     Chicken wings 

Gerookte zalm     Kipsaté-spiesjes met satésaus 

Stokbrood met kruidenboter   Indische balletjes in zoetzure saus 
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Warme Buffetten 
 

 

Chinees buffet          € 18,50 
Nasi en bami 

Babi Pangang in zoetzure saus 

Foe Yong Hay  

Kipsaté-spiesjes met pindasaus 

Kroepoek 

Sambal 

Atjar 
 

Spaans buffet          € 18,50 
Paella met gamba’s  

Pollo (kip) met roomsaus en oregano  

Calamares met tomatensaus 

Gebakken chorizo worstjes 

Tonijnsalade 

Spaanse aardappelsalade 

Brood met aioli 
 

Hollands buffet         € 18,50 
Varkenshaas in champignonroomsaus 

Kipfilet in zoetzure saus 

Frites met mayonaise 

Gebakken aardappeltjes 

Roerbakgroenten 

Frisse groene salade 

 

Italiaans buffet         € 18,50 
Lasagne bolognese 

Penne & linguine pasta 

Carbonara- & bolognesesaus  

Parmezaanse kaas 

Salade caprese 

Italiaanse salade 

 

Grieks buffet          € 18,50 
Gehaktballetjes in tomatensaus 

Gyros met rode ui 

Moussaka 

Pitabrood 

Griekse salade 

Koolsalade  

Tzatziki  
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Warme Buffetten 
  

 

Geheim buffet 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 bijpassende sausjes. 

Vergezeld van diverse verse groenten, aardappelgerechtjes en rauwkost. 
 
 

Stamppotten  
 

1 soort stamppot                  € 16,25 per persoon 

2 soorten stamppot                  € 17,25 per persoon 

3 soorten stamppot                   € 18,25 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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Koud en warm buffetten 
 

 

De Engel           € 29,50  
 

Koud      Warm 

Huzarensalade    Getrancheerde beenham 

Kip-kerriesalade    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 stokbrood met kruidenboter 
 

 

Mediterraans          € 31,50  
 

Koud      Warm 

Vitello tonato     Varkenslende met rode wijnsaus  

Rundercarpaccio    Gehaktballetjes in tomatensaus 

Antipasti van gedroogde vleeswaren  Kip piri piri  

Tonijnsalade     Biefstukpuntjes in pepersaus 

Salade caprese    Tortelline met pesto, rucola en tomaat 

Griekse feta salade    Roseval aardappels met tijm en rozemarijn 

Witte koolsalade    Mediterraanse groenteschotel  

Rustiek brood met tapenade en aioli   
 

 

De luxe Houtenaar         € 36,50 
 

Koud      Warm 

Zalmsalade     Zalm in vissaus 

Pastasalade     Varkenshaassaté met satésaus 

Rundvleessalade    Gebraden ossenhaas met rode wijnsaus 

Rundercarpaccio    Stoofpot van gevogelte 

Meloen met serranoham   Op buffet getrancheerde beenham 

Gevulde eitjes en tomaat   Lamsbout met honing-tijmsaus 

Gerookte zalm     Gegratineerde aardappels 

Gerookte makreel    Roerbak groenten 

Gepocheerde hele zalm    Gekruide rijst 

Luxe broodsoorten met kruidenboter 
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Barbecue buffetten 
 

 

Barbecuebuffet ( binnenshuis )     € 26,50 
  
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:  

Hamburgers     Warm: Satésaus     

Biefstukjes      Rode wijnsaus  

Kipsaté spiesjes    Koud:  Cocktailsaus 

BBQ worstjes      Knoflooksaus 

Sweet & chili spareribs  

 

 

Bij deze barbecue serveren wij: 
 Huzarensalade 

 Pastasalade 

 Frisse rauwkostsalade 

 Vers fruitsalade 

 Kruidenboter 

 Wit en bruin stokbrood 
 

 

Barbecuebuffet Deluxe ( binnenshuis )     € 31,50 
 

Vleesgerechten    Sauzen 

Zalmfilet     Warm: Satésaus 

Reuzengamba              Pepersaus 

Ossenhaas                  Honing-tijmsaus   

Varkenshaas     Koud:  Cocktailsaus  

Kipsaté van de spies                Knoflooksaus 

Lamskoteletjes     BBQ saus 

  

 

Bij deze barbecue serveren wij: 
 Huzarensalade 

 Pastasalade 

 Frisse rauwkostsalade 

 Vers fruitsalade 

 Kruidenboter en tapenade 

 Diverse luxe broodsoorten 
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Uitbreidingen buffet | Desserts 
 

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

Kop 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              € 5,25 p.p. 

Geserveerd met verse vruchten, aardbeiensaus en slagroom     
 

Luxe ijsschalen            € 6,50 p.p. 

Luxe ijsschalen met verse fruitsalade            

  

Petit Grand Dessert buffet           € 7,50 p.p. 

Luxe ijsschalen, bavaroise, tiramisu en verse fruitsalade        

   

Petit Grand Dessert op bord uitgeserveerd         € 8,50 p.p. 

Proeverij van vier heerlijke dessert items van het seizoen        

    

Feestelijke bruidstaart          € 7,50 p.p. 

Met smaken naar keuze          

      

Luxe Grand dessert buffet        € 10,50 p.p. 

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

luxe ijstaarten, huisgemaakte mousse van het seizoen, tiramisu, 

bavaroise, flensjes, warme kersen, spekkoek, verse 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. Bij afname van een arrangement berekenen wij geen zaalhuur. 
 

 

High Tea           € 20,-  
 

 Onbeperkt diverse soorten thee en 

koffie voor de liefhebber 

 Voor de kinderen eventueel 

limonadesiroop 

 Sandwiches met gerookte zalm en brie 

 Boerenbrood met carpaccio 

 Warme quiche 

Diverse zoetige lekkernijen (deze kunnen 

variëren), bijvoorbeeld: 

 Mini muffins 

 Brownies 

 Cheesecake van het seizoen 

 Scones met jam en clotted cream 

 

 

Brunch           € 22,50  
 

 Sappen- en smoothiebar 

 Melk en karnemelk  

 Luxe broodjes en broodsoorten 

 Krentenbrood  

 Diverse soorten kaas (jonge kaas, oude 

kaas en brie) 

 Luxe soorten vleeswaren 

 Diverse smaken marmelade en 

zoetigheden 

 Huzarensalade 

 Rauwkost 

 Roerei  

 Uitgebakken spek 

 Warme beenham  

 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.   

 Vleesragout          € 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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Walking Dinner 
 

 
Dineren op een originele, moderne en sociale manier? Dan is een walking dinner perfect 

voor uw gelegenheid. Het is een compleet culinair diner, bestaande uit meerdere kleinere 

gerechtjes. In tegenstelling tot een traditioneel diner aan tafels, hebben de gasten bij 

een walking dinner geen vaste plaats.  

 

5-gangen walking dinner  € 37,50 

6-gangen walking dinner  € 42,50 

 

In onderling overleg kunt u zelf het menu samenstellen. Naast de heerlijke gerechtjes die 

geserveerd worden, staat er op de (sta)tafels brood met smeersels en wordt er frites met 

mayonaise geserveerd tijdens het laatste warme gerechtje. 

 

 

Voorbeeldmenu 5-gangen walking dinner  

Geroosterde tonijn  -  met kerriemayonaise 

Rundercarpaccio  -  truffelmayonaise en parmezaan 

Scholfilet  -  witte wijnsaus en dragon  

Varkenslende  -  roomsaus en paddenstoelen 

Zwarte bes panna cotta  -  met chocolade crumble 

 

 

Voorbeeldmenu 6-gangen walking dinner  

Gerookte zalm  -  mierikswortel crème fraîche 

Vitello tonato  -  kalfsmuis met tonijnmayonaise 

Eendenborstfilet  -  zoete aardappel en jus van vijgen 

Doradefilet  -  rode bietenpuree en zeekraal 

Diamanthaas  -  roseval en saus van Madeira 

Tiramisu  -  met lange vingers en espresso 
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Walking Dinner 
 

Koud Warm Dessert 

Gerookte runderlende 

Groene kruidenolie, aardappelsalade 

Soepje van het seizoen 

Wisselende soep/bouillon  

Zwarte bes panna cotta met 

chocolade crumble 

Vitello tonato 
Kalfsmuis met tonijnmayonaise 

Gamba spiesje 

Chilisaus en lente ui 

Spoom 

Rundercarpaccio 

Truffelmayonaise en parmezaan  

Varkenslende  

Roomsaus en paddenstoelen  

Citroentaartje met meringue 

schuim 

Gerookte zalm 

Mierikswortel crème fraîche 

Rouleau van mais kip  

Spinazie en truffeljus 

Brownie van pure chocolade 

Seranoham met meloen  

Met  brioche 

Gebakken coquille 

Puntpaprika en Seranoham  

Rood fruit soepje met vanille-ijs  

Caprese (v) 

Mozzarella, basilicum en tomaat 

Kippendijen met noodles 

Oosterse saus 

Vers fruit cocktail met sorbetijs 

Bruschetta (v) 

Tomatensalsa en knoflookolie 

Beef teriyaki 

Gember en taugé   

Cheesecake van het seizoen 

Gravad lax  

Kervel, dille en grove mosterd 

Black Tiger gamba’s  

In de knoflook 

Tiramisu met lange vingers en 

espresso 

Garnalencocktail 

Cherrytomaatjes en kropsla  

Schotse zalmfilet 

Met Hollandaisesaus  

 

Gerookte makreel  

Met citroenmayonaise 

Eendenborstfilet 

Zoete aardappel en jus van vijgen 

 

Blini met krabsalade  

En groene appel 

Diamanthaas 

Roseval en saus van Madeira  

 

Salade met pulled chicken 

Met BBQ-saus 

Scholfilet 

Witte wijnsaus en dragon 

 

Geroosterde tonijn 

Met kerriemayonaise 

Runderbavette 

Gepofte kriel   

 

 Zacht gegaarde heilbot 

Met zwarte olijven en kervel 

 

 Doradefilet 

Rode bietenpuree en zeekraal 

 

 Ravioli (v) 

Salieboter en hazelnoot 

 

 Loempia pulled pork 

Met BBQ saus en paksoi 
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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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Algemeen 
  

  

Met deze documentatie hebben wij getracht u een goede indruk te geven van de 

mogelijkheden waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Wij zijn ons er van bewust dat wij, door 

de diversiteit aan diensten die wij aanbieden, niet volledig kunnen zijn. Als u meer informatie 

wenst of een arrangement op maat wilt samenstellen, kunt u altijd vrijblijvend contact met 

ons opnemen.  
 

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

sprake zijn gekomen. Alvorens in detail te treden maken wij u er op attent dat op alle door ons 

aangegane overeenkomsten, reserveringen en diensten de Uniforme Voorwaarden Horeca 

(UVH) van toepassing zijn zoals gedeponeerd bij de bij de Kamer van Koophandel in Woerden 

(nr. 40482082). De UVH is digitaal te raadplegen via de website van Koninklijke Horeca 

Nederland (www.khn.nl/uvh-nl). Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw 

verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze 

diensten gebruik maakt.  

 

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. 
 
 

Annuleringen 
 

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

gasten doorgeven, dit opgegeven aantal gasten is het minimale aantal dat wij berekenen. Bij 

volledige annulering of vermindering van meer dan 10% van het aanvankelijk 

overeengekomen aantal gasten, wordt de buffetprijs en vaste verzorging van het avondfeest 

berekend conform het op dat moment geldende annuleringstarief; zoals omschreven in de 

uniforme voorwaarden horeca (UVH art. 9.4.2). 
 

 

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 gasten van een door u geboekte bijeenkomst 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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Contactinformatie 
 

 

Bent u geïnteresseerd in onze locatie? U bent altijd welkom om langs te komen! Heeft u 

vragen of wilt u een op maat gemaakte offerte ontvangen? Bel of mail gerust met ons.  

 

 

 

Café - Restaurant – Zalen De Engel 

Burg. Wallerweg 2 

3991 DM Houten 

Tel:  030-6371554  

E-mail:  info@deengel.nl 

Website:  www.deengel.nl 

 

 

Wij zijn alle dagen geopend! 
 
 


