
Gezelschappen
Heeft u iets te vieren met een groter gezelschap? 

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Zowel voor een ontbijt, lunch of diner hebben wij verschillende mogelijkheden.



Welkom!
Gastvrijheid met de hoofdletter ‘G’. Dat is waar we bij de Venneper Lodge voor staan.

Een avondje uit, een familielunch, kinderfeestje of babyshower. Bij ons kunt u terecht voor de meest
uiteenlopende evenementen die wij met passie voor gastvrijheid organiseren.

Door ons meedenkend vermogen zijn wij uw partner om een onvergetelijk arrangement
samen te stellen. De invulling en de prijzen zijn afhankelijk van uw specifi eke wensen.

Eén van onze eventmanagers bespreekt graag de mogelijkheden met u.

“Genieten bij de Venneper Lodge”



even voorstellen
venneper lodGe

Aan de rand van Nieuw-Vennep ligt Venneper Lodge. Een prachtig rietgedekt pand met een groot zonnig 
terras waarop het heerlijk vertoeven is, al bij de eerste zonnestralen. 

Ook voor de kleinste gasten is het feest bij Venneper Lodge met een (afgeschermd) indoor speelkasteel en 
een kinderbioscoop. Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten spelen op het grasveld of bij de 

speeltoestellen. Op deze manier vermaken onze jongste gasten zich opperbest. 



Bent u op zoek naar een unieke locatie voor een heerlijk ontbijt? 
Onze restaurants bieden u alles wat u nodig heeft om rustig wakker te worden. Begin de dag goed 

met heerlijke koffie en versgebakken broodjes.

Heeft u iets te vieren of gewoon omdat het kan? 
Lunch als een koning en geniet van diverse warme en koude broodjes, salades en eigentijdse 

culinaire pannenkoeken.

Culinair genieten, iets vieren of komt u met een groot gezelschap? 
Onze koks leggen u graag in de watten met een heerlijk diner. Geniet van onze vleesspecialiteiten, 

visgerechten, salades en eigentijdse culinaire pannenkoeken.

Bekijk onze arrangementen voor grote gezelschappen!

ontbijt | lunch | diner



kinderFeestjes
Voor de jarige en zijn/haar vriendjes en 
vriendinnetjes organiseren wij allemaal 

leuke kinderfeestjes. 

Van high tea, pannekoekenfeest tot een 
heus superheldenfeest. 

Met z’n allen ‘lang zal je leven zingen’ met 
een vuurwerkfeestfontein. Hoe leuk is dat? 
We maken er met elkaar een feestje van!  



even opstarten!
Bent u opzoek naar een unieke locatie voor een heerlijk ontbijt? 

Onze restaurants bieden u alles wat u nodig heeft om 
rustig wakker te worden met heerlijke kop koffie en versgebakken 

broodjes om de dag goed te beginnen. 

early morninG  21

Een goed begin van de dag!
Onbeperkt Illy koffie en hand geplukte thee 

Glas verse jus d’orange, boerenbrood, 
croissantje, diverse soorten beleg zoals 

belegen kaas, boerenham, gekookt eitje, jam, 
roomboter en yoghurt met muesli.

sWeet morninG  29

Uitgebreid genieten en begin je dag stralend! 
Onbeperkt Illy koffie en hand geplukte thee

Glas bubbels, huisgemaakte smoothie, 
boerenbrood, croissantje, zoete broodjes, 

patisserie, diverse soorten beleg zoals 
belegen kaas, boerenham en carpaccio, 

vers fruit, gekookt eitje, jam,
roomboter en yoghurt met muesli.



eXcellent etaGÈre  27,5

Dit is de manier om met een leuke variëteit aan 
kleine broodjes ongedwongen, snel of 

juist lang te lunchen. 

De etagères worden op tafel geplaatst en u en 
uw gasten kunnen genieten.

Luxe kleine broodjes en sandwiches, soepje en 
een warm hapje geserveerd op etagères. 

Om af te sluiten, geniet u van een heerlijk kopje
 koffie of thee geserveerd met patisserie

lunch
Heeft u iets te vieren of gewoon omdat het kan? 
Lunch als een koning en geniet van diverse warme en koude broodjes, 
salades en eigentijdse culinaire pannenkoeken.

pick your Favorite lunch

Stel zelf uw ideale lunch menu samen.
 

Kies drie van je favorieten lunchbroodjes 
van onze menukaart en maak je 

menu compleet met onze add ons! 

Add to your favorite lunch
Soep van de chef  +7
Pomodorisoep +6,5

Smoothie naar keuze +5
Patisserie  +6,5

Dessert van de kaart

choose one oF the three!  15

trio veGetarisch
Pomodorisoepje, broodje met geitenkaas 

en een broodje met currykroketjes

lunchtrio vlees
Soepje van de chef, broodje met chorizokroketjes

 en een broodje met carpaccio 

lunchtrio vis
Soepje van de chef, broodje gerookte zalm

en een broodje met gambakroketjes



VOORGERECHT KEUZE UIT:

Pomodorisoep
Verse huisgemaakte soep van pomodori-tomaten

Soep van de chef
Verrassend lekker en ingespeeld op de seizoenen

Carpaccio
Met truffelmayonaise, parmezaan, zongedroogde

tomaat, rucola en geroosterde pitten

diner
Culinair genieten, iets vieren of komt u met een groot gezelschap?
Onze koks leggen u graag in de watten voor een heerlijk diner.

PANNENKOEK KEUZE UIT:

De aanhouder wint
Pannenkoek met spek, kaas, champignons en ui

Praten als een kip zonder kop
Pannenkoek met gekruide kip in een krokant jasje, 

ijsbergsla, bosui, taugé, rode kool, 
wortel en srirachamayonaise 

Hij snijdt de kaas met hompen
Pannenkoek met spek, prei, brie, rucola en pittenmix

Liefde gaat door de maag
Aardbeien, nutella, slagroom en bueno-ijs

Oude jongens krentenbrood
Appel, rozijn, slagroom en boerenjongens-ijs

pancake party  33
Geniet van de culinaire pannenkoeken creaties van onze chef! 

DESSERT KEUZE UIT:

Dame blanche
Vanille-roomijs, chocoladesaus en slagroom

Chefs dessert
Laat je verrassen en geniet! 

ADD ON!
Broodplankje  +6 p.p.
Smulplankje +7,5 p.p.



pancakes only 26
Begin met lekkere hapjes en kies daarna jouw favoriete pannenkoek

OM TE BEGINNEN

Smulplankje
Allemaal kleine lekkere hapjes om te beginnen

PANNENKOEK NAAR KEUZE:

Naturel
Appel/Kaneel

Ananas
Peer

Banaan
Gember
Rozijnen

Ham
Spek
Kaas

Nutella
Grand-Marnier

Ham/Kaas
Ham/Ananas

Ham/Champignons
Spek/Kaas
Spek/Appel

Spek/Ui
Spek/Ananas
Spek/Gember

Spek/Champignons
Spek/Ham

Spek/Rozijnen
Spek/Banaan

Appel/Rozijnen
Appel/Kaas

Appel/Banaan
Appel/Peer

Appel/Ananas
Kaas/Gember

DESSERT KEUZE UIT:

Dame Blanche
Vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom

Trifle
Van witte en bruine chocolademousse 

met aardbeien en bueno-ijs



VOORGERECHT KEUZE UIT:

Carpaccio
Met truffelmayonaise, parmezaan, zongedroogde 

tomaat, rucola en geroosterde pitten

Zalm tataki
Met wakame, wasabimayonaise en sojasaus

Bruschetta al pomodoro
Met tomaat, feta en basilicum

HOOFDGERECHT KEUZE UIT:

Saté van kippendijen
Met huisgemaakte satésaus, cassave-kroepoek en friet

Mr. Lodge burger
Malse burger van 100% rund op een Italiaanse bol met 

een gebakken ei, tomaat, ui, augurk, bacon,
cheddar, Mr. Lodge saus en friet 

Kabeljauw
Met een grove mosterdkorst, hollandaisesaus, 

geroosterde groente en friet

Pita Falafel
Met tzatziki, komkommer, tomaat, ijsbergsla en friet

Guests Favorites  46
Stel je eigen driegangenkeuzemenu samen aan de hand van de favorieten van onze gasten!

DESSERT KEUZE UIT:

Chefs dessert
Laat je verrassen en geniet!

Sorbet Trio
Mango-ijs, cassis-ijs, aardbeien-ijs

en slagroom.

Tarte Tatin
Van appel met gezouten karamel en vanille-ijs

ADD ON!
Broodplankje +6,5 p.p.
Smulplankje +7,5 p.p.



OM TE BEGINNEN:

Smulplankje
Allemaal kleine lekkere hapjes om te beginnen

HOOFDGERECHT KEUZE UIT: 

Spareribs
Mals van het bot met knoflooksaus en friet

Saté van kippendijen
Met huisgemaakte satésaus, cassave-kroepoek en friet

Pita Falafel
Met tzatziki, komkommer, tomaat, ijsbergsla en friet

OF EEN PANNENKOEK:

Praten als een kip zonder kop
Pannenkoek met gekruide kip in een krokant jasje, ijsbergsla, bosui, 

taugé, rode kool, wortel en srirachamayonaise 

Hij snijdt de kaas met hompen
Pannenkoek met spek, prei, brie, rucola en pittenmix

Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet
Pannenkoek met carpaccio, truffelmayonaise, parmezaan,

zongedroogde tomaat, rucola en geroosterde pitten

Haantje de voorste
Pannenkoek met pulled chicken, koolsla, augurk en barbecuesaus.

Favorites & pancakes  37,5
Geniet van de culinaire pannenkoeken creaties van onze chef of één van de favorieten!

DESSERT KEUZE UIT:

Dame blanche
Vanille-roomijs, chocoladesaus en slagroom

Trifle
Van witte en bruine chocolademousse met 

aardbeien en Bueno-ijs

Parfait van bosvruchten
Met rood-fruitcompote en witte choco-schots



superheldenFeest 19

Voor de jarige en zijn/haar vriendjes en
vriendinnentjes organiseren wij

een echt “superheldenfeest”.

De kinderen gaan zich eerst verkleden als echte
superhelden en gaan dan speuren door de duinen.

Als de superhelden klaar zijn met de speurtocht
komen ze terug naar Langs Berg en Dal gaan
zij pannenkoeken versieren en opeten aan

een mooi versierde tafel.

Afsluiten met een ijsje en met gevulde buikjes
en superheldenverkleedset weer naar huis.

pannenkoekenFeest  12,5

Voor de jarige en zijn/haar vriendjes 
en vriendinnetjes organiseren wij een 

pannenkoekenfeest. 

De kinderen gaan eerst ‘Lang Zal Ze Leven’ zingen 
met vuurwerkfontein en dan mag de jarige 

zijn/haar cadeautjes uitpakken onder het genot 
van een glas ranja. 

De kinderen kunnen spelen in de kinderhoek en 
buitenspeeltuin of een film kijken in de bioscoop. 

Daarna is het tijd om lekker pannenkoeken 
te eten die je zelf mag versieren en daarna 

een lekker ijsje toe.

hiGh tea For Girls only  21

High tea party met je vriendinnen om een 
onvergetelijke middag te beleven. 

Optutten met make-up die je mee naar huis mag 
nemen en aanschuiven aan een mooie gedekte 

high tea tafel. 

Ontvangst met een glas bubbels, 
onbeperkt ranja en handgeplukte thee met 

een ruim assortiment aan smaken. 
Een pannenkoekje en cupcake om zelf 

te versieren, verschillende zoete lekkernijen 
zoals macarons, chocolade en snoepjes.

kinderFeestjes
Voor de jarige en zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes organiseren wij 

allemaal leuke kinderfeestjes van een high tea tot pannenkoekenfeest. 
Met z’n allen lang zal je leven zingen met vuurwerkfeestfontein, we maken er een feestje van!  



borrel 10

Nootjes & zoutjes op tafel
Broodplankje met dips

Twee rondes bittergarnituur
Twee rondes koudes hapjes

borrel
Iets te vieren? Kom dan borrelen bij Venneper Lodge
Onze borrelarrangementen worden met zorg bereid en met een glimlach geserveerd.
 

add on!

Prosecco  6,5 per glas
Champagne  15 per glas

Bittergarnituur 1 per stuk
Smulplankje  +7,5 p.p.

Koude hapjes vanaf  3,5 per stuk

Gebak  6 per stuk
Patisserie  6,5 p.p.

drankenarranGementen

Onbezorgd genieten tijdens je borrel? 
Neem dan een drankenarrangement 

(vanaf 10 personen) en geniet onbeperkt van 
alle dranken uit ons Hollands drankenassortiment 
(huiswijnen, pilsener, frisdranken, koffie en thee).

10  p.p. per uur



zakelijk
alle business arranGementen zijn te combineren
Alle arrangementen zijn inclusief vrij gebruik van een
LCD-scherm. Gratis toegang tot Wifi .

1e klas business
 • Onbeperkt Illy koffi e en thee
 • Frisdrank en mineraalwater
 • Appeltaart met slagroom
 • Huisgemaakte smoothie
 • Warme snack

Dagdeel 22,5 per persoon | Hele dag 32,5 per persoon

2e klas business
 • Onbeperkt Illy koffi e en thee
 • Frisdrank en mineraalwater
 • Appeltaart met slagroom

Dagdeel 17,5 per persoon | Hele dag 27,5 per persoon

capaciteit & zaalhuur

zaalhuur
Dagdeel 150 | Hele dag 200



zakelijk
business breakFast  21

Onbeperkt Illy koffie en handgeplukte thee, glas verse jus d’orange, boerenbrood, boerenham, kaas, gekookt eitje,
yoghurt met muesli, vers afgebakken mini croissant, roomboter en jam

business borrel 27,5
Drie drankjes naar keuze

Huiswijn | pilsener | frisdranken

Broodplankje met huisgemaakte dips
Luxe koude en warme hapjes 3 stuks

Bitterballen 2 stuks

lunchtrio veGetarisch
Broodje met avocadosmash,

rucola-kaaskroketjes en een pomodorisoepje

lunchtrio vlees
Broodje carpaccio, broodje

kalfsvleeskroketjes en soepje van de chef

lunchtrio vis
Broodje tonijnsalade, broodje

gambakroketjes en soepje van de chef

business lunch  15



kom ook eens naar:

Vogelenzangseweg 182 
2114 BD  Vogelenzang

Getsewoudweg 1
2151 MS  Nieuw-Vennep

Langevelderlaan 22
2204 BD Noordwijk

Stationsweg 59
2161 AM  Lisse

Lowietje
Lowietje aan de Kaag
Huigsloterdijk 257
2157 LN  Abbenes

Lowietje Lisse
Heereweg 10

2161 AG  Lisse

Lowietje Bloemendaal
Hoge Duin en Daalseweg 5

2061 AD  Bloemendaal


