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De Engel 
 

Capaciteit  
 

Voor vergaderingen, trainingen, tentoonstellingen en recepties hebben wij de 

beschikking over verschillende accommodaties. Onze zalen worden per dagdeel 

verhuurd. De genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief btw.  

 
 

 

Zalen M² Theater Cabaret Blok U-vorm Prijs per dagdeel 

Opkamer 37,5 - - 16 - € 95,- 

Bovenkamer 40 - - 16 - € 95,- 

Cocktailzaal 50 50 30 20 18 € 95,- 

Cognaczaal 80 85 45 40 30 € 150,- 

Champagnezaal 200 220 120 60 50 € 275,- 

Champagne + 

Cognaczaal 

280 300 160 - - € 425,- 

Champagne + 

Cognac + 

Café- Cocktail 

380      

 

 

Audiovisuele hulpmiddelen 
 
Alle zalen beschikken over airconditioning en gratis WiFi. Daarnaast beschikken wij over 

diverse goede voorzieningen.  

 

 

 

Laptop  € 25,- per dagdeel 

Draadloze microfoons  € 25,- per dagdeel  

Beamer + scherm € 25,- per dagdeel 

LCD scherm (Opkamer/Bovenkamer) € 25,- per dagdeel 

Flip-over  € 10,- per dagdeel  

Spreekgestoelte  € 10,- per dagdeel 

Projectiescherm  € 10,- per dagdeel 

Kopiëren  €  0,25 per stuk 

Podium Gratis  
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Vergaderarrangementen 
 

Vergaderarrangement        € 8,75  
                                       
 Onbeperkt koffie in de vergaderruimte 

 Diverse theesoorten 

 Mineraalwater op tafel 

 Assortiment koekjes en Celebrations 
 

 

Vergaderarrangement plus       € 10,75 
 
 Onbeperkt koffie in de vergaderruimte 

 Diverse theesoorten 

 Mineraalwater op tafel 

 Onbeperkt frisdrank in de vergaderruimte 

 Assortiment koekjes 

 Snoepjes en pepermunt 
 

 

Nacalculatie 
 
Indien u wenst kunnen de verbruikte kannen koffie en thee ook op basis van nacalculatie 

berekend worden.  
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Luncharrangementen  
 

  

Luncharrangement         € 15,-  
 
 Soep van de dag 

 Vers afgebakken broodjes uit het assortiment van de chef, rijkelijk belegd met 

bijvoorbeeld:  

 Serranoham, rucola, en balsamico 

 Geitenkaas, honing en walnoten 

 Gerookte kip, quacemole en zongedroogde tomaat 

 Filet americain, augurk en ei 

 Hummus, avocado en tomaat 

 Oude kaas, appelstroop en rucola 

 Carpaccio traditional 

 Krabsalade met cherrytomaat, bladspinazie en limoen 

 Rosbief, ei en rucola 

 Gerookte zalm, kruidenkaas, kappertjes en augurk 

 Brie, vijgenjam, komkommer en pitten 

 Broodje kroket 

 Handfruit  

 Diverse sappen, melk en karnemelk 

 

Het assortiment belegde broodjes kan variëren; dit is afhankelijk van het aantal 
personen.   
 

                                                                                                       

Houtense koffietafel       € 12,50  
 
 Onbeperkt brood en broodjes  

 Verschillende soorten vleeswaren en kaas 

 Kroket 

 Vruchtenjam en hagelslag 

 Vers handfruit 

 Melk en karnemelk  

 Koffie en thee 

 

De Houtense koffietafel is mogelijk vanaf 8 personen.  
 

 

 

In overleg kunnen ook andere lunchsuggesties worden gedaan. 

Tevens beschikken wij over een uitstekende a la carte kaart voor lunch en diner in het 

restaurant.  
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Lekkernijen & Snacks  
  

 

Diverse broodjes  
 
Diverse zachte broodjes belegd met vleeswaren, kaas en rauwkost    € 2,29 p.st. 

Vers afgebakken rijkelijk belegde broodjes uit het assortiment van de chef  € 3,44 p.st. 

Luxe belegde mini broodjes (o.a. zalm, brie, carpaccio)     € 3,21 p.st. 

Krentenbollen met boter         € 1,61 p.st. 

Broodje kroket          € 3,21 p.st. 

Half saucijzenbroodje / kaasbroodje       € 2,06 p.st. 

Groot saucijzenbroodje / kaasbroodje       € 3,21 p.st. 
 

  

Lekkernijen 
 
Diverse slagroomsoesjes op tafel         € 0,69 p.st. 

Luxe koeken            € 0,92 p.st. 

Cake             € 1,15 p.st. 

Petit Fours            € 2,06 p.st. 

Petit Fours met foto          € 2,52 p.st.  

Gesorteerd gebak           € 2,52 p.st. 

   

Borrelarrangementen 
 

Borreluurtje         € 8,20 
 

 1 uur durende borrel  

 Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (Hollands assortiment)  

 Gemengde nootjes op tafel 

 2x warm standaard bittergarnituur 
 

 

Borrel arrangement        € 11,66 
 

 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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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.  

 

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! 
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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! 


