
Koffiehuis de Hooiberg

Wij zijn geopend

In een rustige omgeving, in de sfeer van “toen”
genieten van een lekker kopje koffie met Woudtse 
specialiteiten, gezellig lunchen of logeren in onze 
sfeervolle Bed & Breakfast accommodatie.

Maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur
 
Op zondag
van 1 april tot 1 november
van 12.00 tot 17.00 uur

Tineke v.d. Knaap 
’t Woudt 15
2636 HD Schipluiden 
06 21 55 31 28

info@dehooiberg.nu
www.dehooiberg.nu
Volg ons op:

f i t



Woudts ontbijt p.p. €12,50
De dag beginnen met brood op de plank, roomboter, 
kaas, vleeswaren, een gekookt eitje, huisgemaakte 
tonijnsalade, jam, beschuit en een glas verse jus.
Vanaf 4 personen

De Sandwich-lunch p.p. €10,00
Soep met diverse rijk belegde sandwiches.  
Vanaf 2 personen

Woudts-12-uurtje p.p. €10,00
Een plateau met tomatensoep, een boerenboter-
ham gezond en een sandwich eier- of tonijnsalade.

De Boerenlunch p.p. €17,50 
Een stevige maaltijd bestaande uit: soep, brood  
van de plank, gebakken ei met spek, kaas, worst, 
ontbijtkoek en fruit. 
Vanaf 4 personen

Lunch Knapzak p.p. €14,50
Gecombineerd met een wandel- of fietsroute gaat u 
op pad met een goedgevulde knapzak. 

High Healthy p.p. €22,75 
Een gezonde lunch met soep, een goed gevulde 
wrap, rauwkostsalade, een groenteomelet, yoghurt 
met walnoot en honing en pure sapjes.
Vanaf 4 personen

High Tea p.p. €20,00 
Hartig en zoet, gepresenteerd op oma’s servies,
waarbij onbeperkt thee wordt geschonken.
Vanaf 4 personen

High Zus p.p. €23,50
Laat u verrassen door deze luxe, lichte lunch.
(Zijn er mannen bij? Dan verzwaren we deze 
lunch tot een High Broer…. (à € 25,50).
Vanaf 6 personen

High Vriendin p.p. €17,50
Koffie, een zoet proeverijtje, een wandeling, lekker 
lunchen en vooral bijpraten! Leuk om je vriend, 
vriendin of moeder kado te doen. Zo waardevol…
Vanaf 2 personen

Afternoon Tea p.p. €10,50
Onbeperkt theedrinken met zoet lekkers,  
volgens Engelse traditie. Vanaf 2 personen

High Wine p.p. €27,50
Een opbouw van 3 heerlijke wijnen, zeer royaal  
ondersteund met bijpassende hartige warme  
en koude hapjes. (Desgewenst kan de wijn vervangen 
worden door bier. Voor de BOB hebben we een prima
alternatief…) 
Vanaf 6 personen

  
 Deze arrangementen dienen van te voren  
 gereserveerd te worden.

De Stal
Als het terras gesloten is, openen wij onze stal-
deuren

Naar een sfeervolle ruimte,  
tevens geschikt voor arrangementen:

∙   Diverse lunch, brunch of ‘High Hooiberg’  
mogelijkheden.

•   In huiselijke sfeer uw verjaardag  
of trouwdag vieren.   

•  Uitermate geschikt voor vergaderingen.

•  Logeren in onze sfeervolle Bed & Breakfast  
accommodatie.

Kijk op www.dehooiberg.nu voor nadere  
informatie of bel: 06 21 55 31 28

Natuurlijk kunt u ook lunchen van de kaart, met 
‘ouderwets lekkere’ soep (in de winter erwtensoep!), 
huisgemaakte eier- en tonijnsalade, een boeren- 
omelet, een boerentosti… Enfin, kijk zelf maar!


