
Sloep 
Stap aan boord van onze sloep en geniet 
van de omgeving en de schoonheid van de 
Vecht.

Tijdens de vaart kunt u genieten van
culinaire hapjes.

U kunt onze sloep 7 dagen per week huren, U kunt onze sloep 7 dagen per week huren, 
vanaf april t/m oktober, inclusief schipper 
en brandstof.

Restaurant 
Buitenplaats Slangevegt in Breukelen is dé ideale ontmoetingsplek waar u in stijl kunt lunchen, 
borrelen en dineren aan het water. We voeren een klassieke kaart met moderne gerechten, 
waarbij u keuze heeft uit de à la carte kaart of het eigentijdse chef’s menu.

Ons restaurant ligt aan de rustige en oud-Hollandse rivier deOns restaurant ligt aan de rustige en oud-Hollandse rivier de Vecht  Met trots bevinden wij ons al 
vele jaren in het rijksmonument uit 1700 dat zijn naam dankt aan de ligging, namelijk de bochtige 
rivier die als een slang door het landschap glijdt.

Met mooi weer zijn het terras en de lounge perfect om te genieten van de natuurrijke omgeving. 
De tijdloze ruimtes binnen lenen zich voor zowel een romantisch diner voor twee als voor grotere 
gezelschappen.
De locatie heeft voldoende parDe locatie heeft voldoende parkeergelegenheid en wanneer u met de boot arriveert, kunt u ook 
aanmeren aan onze steigers.



Zakelijk
Buitenplaats Slangevegt beschikt over drie ruimtes. De prachtige omgeving, centrale ligging en de 
moderne apparatuur maken het mogelijk een geslaagde vergadering te voeren. De vergaderruimtes 
zijn beschikbaar vanaf 09:00 uur.

Alle kamers zijn voorzien van een projectiescherm. Naar wens plaatsen wij een beamer en/of een 
flipover. De locatie beschikt over WiFi.

Wij hebben ook ruime ervaring in het organiseren van bedrijfsWij hebben ook ruime ervaring in het organiseren van bedrijfsevenementen, waarbij u onder anderen 
gebruik kan maken van onze Sloep Slangevegt. Het is tevens mogelijk om de ruimtes te reserveren 
voor een besloten lunch of diner met uw gasten, medewerkers of relaties.

Vergaderen of bedrijfspresentaties
Maximale capaciteit volgens de RIVM richtlijnen
Vergaderruimte: Erker    Landschapskamer    Vechtkamer
Theater                            
Vierkant         
Lange tafel        
U-vormU-vorm           
Ronde tafel         

Alle kamers zijn voorzien van een projectiescherm. 
Naar wens plaatsen wij een beamer en/of een flipover.
De locatie beschikt over WiFi.

Losse huur: 
beamer, scherm en flipover 
beamer en scherm beamer en scherm 
flipover
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Tarieven per dagdeel
Wanneer u een vergaderruimte reserveert 
verrekenen wij:
Erker               60,00
Landschapkamer                  110,00
Vechtkamer                      110,00

Landschapskamer 
Deze kamer is de grootste en bDeze kamer is de grootste en bevindt zich op de eerste verdieping. 
De kamer heeft een warme natuurlijke uitstraling, een authentieke 
houten 18e eeuwse schouw en geeft uitzicht op het oer-Hollandse 
weidelandschap. De openslaande deuren leiden naar een klein 
balkon dat uitkijkt over de Vecht. De Landschapskamer is geschikt 
voor gezelschappen tot 35 personen.

Vechtkamer
Deze tweede kamer op de eerste verdieping dankt zijn naam aan 
het prachtige uitzicht over de rivier. Ook hier kunt u gebruik maken 
van een aanliggend balkon. De lichte en ruimtelijke kamer is 
geschikt voor gezelschappen tot 25 personen.

Erker 
De Erker bevindt zich op de begane grond en is ideaal voor een 
kleiner gezelschap. De kamer kenmerkt zich door de bijzondere 
lampen en kleurrijke tegels. Wij verzorgen hier een besloten 
vergadering, lunch of diner voor gezelschappen tot 14 personen.



Business arrangement per persoon
per dagdeel         
per hele dag          
Onbeperkt verse Illy koffie, thee en mineraalwater
Luxe assortiment koekjes en pepermuntjes
Gebruik van een beamer met scherm en flipover
Onbeperkt gebruik van wifi, notitieblokOnbeperkt gebruik van wifi, notitieblokken en pennen 
Gratis parkeergelegenheid  

Om de vergadering mee te beginnen 
Bullet bonbon        
Brownie  
Appelgebak met slagroom
     

LLunchmenu verrassingsmenu               
2-gangen                                                     
3-gangen           

Vergaderlunch  
Lunchbreak          
Onbeperkt appelsap en mineraalwater
Luxe belegde sandwiches
VVruchtenbeignets
Koffiebroodjes
Huisgemaakte soep  

  

Middag break       
Verse fruitsalade
Warme snack
SmoothieSmoothie       

32,50
42,50

22,50

5,25
5,25

19,50
29,50

1,50
5,25
5,25

Openingstijden keuken 
Lunch
Maandag tot en met zondag 12:00 uur tot 15:00 uur

Diner
Maandag tot en met zondag 18:00 uur tot 21:00 uur

Om de vergadering mee af te 
sluiten per persoon
Borrel uurtje           
2 drankjes binnenlands gedistilleerd
Gemarineerde knoflookolijven
Vers gebrande noten
Boeren Stolwijker kaas
Blini met gerookte zalm, roomkaas en limoenBlini met gerookte zalm, roomkaas en limoen
Bitterbal met Franse mosterd

Receptiegarnituur per persoon
Receptiegarnituur A        
  
Gemarineerde knoflookolijven
Boeren Stolwijker kaas
VVers gebrande noten
Steak tartaar met appel en eendenlever
Blini met gerookte zalm, roomkaas en limoen
Bitterbal met Franse mosterd

Receptiegarnituur B        
 
Gemarineerde knoflookolijven
BoerenBoeren Stolwijker kaas
Vers gebrande noten
Steak tartaar met appel en eendenlever
Blini met gerookte zalm, roomkaas en limoen
Bitterbal met Franse mosterd
Kaastengel met chilisaus

Receptiegarnituur C         
Gemarineerde knoflooGemarineerde knoflookolijven
Boeren Stolwijker kaas
Vers gebrande noten
Steak tartaar met appel en eendenlever
Blini met gerookte zalm, roomkaas en limoen
Bitterbal met Franse mosterd
Kaastengel met chilisaus
Oester Fines deOester Fines de Claires 

Losse items 
Gemarineerde knoflookolijven    
Vers gebrande noten       
Boeren Stolwijker kaas       
Steak tartaar met appel en eendenlever
Blini met gerookte zalm, roomkaas en limoen
Bitterbal met Franse mosterdBitterbal met Franse mosterd    
Kaastengel met chilisaus      
Oester Fines de Claires           
 

2,75
1,00
1,00
3,25

5,25
5,25
6,75
2,25

5,25

13,50

10,25

11,25

14,50



Lunchmenu verrassingsmenu
2-gangen
3-gangen           

Chefsmenu verrassingsmenu  
3-gangen  
4-gangen  
5-gangen5-gangen   
supplement kaas in plaats van dessert        
6-gangen  

Menu Slangevegt keuzemenu  
3-gangen  
4-gangen    
5-gangen            
supplement kaas in plaats van dessert supplement kaas in plaats van dessert    
 

Walking Dinner vast menu  
6-gangen           

Drinken
Huiswijn per glas           
Wijnarrangement per glas
BOB arrangement ½ glas
Champagne per glas        
Drankarrangement per uur   
(binnenlands gedistilleerd)(binnenlands gedistilleerd)

Drankarrangement per uur    
(buitenlands gedistilleerd)

Vraag naar  onze uitgebreide wijnkaart voor de overige 
wijnen

Alcoholvrije dranken
Frisdranken gemiddeld       
VVruchtensap gemiddeld      
Mineraalwater 0,75 lt       

Bieren
Bier van het fust 
Speciaal bier vanaf         

Warme dranken
Koffie     
EspressoEspresso    
Cappuccino  
Koffie verkeerd           
Thee               
Verse muntthee 
Verse gemberthee         

Werkwijze 
LET OP: REKENING HOUDEND 
MET DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM 
IS HET MOMENTEEL NOG NIET MOGELIJK 
EEN GROEPSRESERVERING 
GROTER DAN 10 PERSONEN TE PLAATSEN 
OPOP ONZE LOCATIE.

Tot 8 personen 
A la carte
9-19 personen 
Menu met keus in voor-, hoofd- en nagerecht
20-29 personen 
Menu met Menu met keus in hoofdgerecht, vast voor- en 
nagerecht
Vanaf 30 personen 
Menu met vast voor-, hoofd- en nagerecht
Vanaf 20 personen 
Walking Dinner
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Voorgerechten
Gepekelde zalm
beurre blanc van limoenblad | bloemkool crème | kimchi olie |
krokantje met algenpoeder

Langzaam gegaarde tamme eend
gelakt met sinaasappel en sumac | granaatappel | 
marshmallow van bospeenmarshmallow van bospeen

Soep 
Kreeftenbisque      
en flûte | cognacroom

    

Tussengerecht 
Groene asperges 
((vegetarisch) 

zachte eidooier | witlof met gezouten citroen | 
warme morille mayonaise

Hoofdgerechten  
Runder rib eye van de Big Green Egg
terrine van knolselderij en kalf | aubergine met komijn | 
venkel | puntpaprika | kalfsjus met antiboise

GebakGebakken rogvleugel
gerookte aardappel mousseline | spinazie soufflés | 
meloesui | Hollandaisesaus

Nagerechten
Amandel bavarois
cantaloupe meloen | komkommer | gingerbeer | 
sorbet van galia meloen met gember

KKazen                 
biologische kazen met bijpassend garnituur
supplement kaas 3,50     
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 3-Gangen 
4-Gangen
5-Gangen 

 



Om mee te beginnen

Olijven | Gerookte amandelen | Vegtbrood

Menu 

Gepekelde zalm       
beurre blanc van limoenblad | bloemkool crème | kimchi olie |
krokantje met algenpoeder

Salade gele bietSalade gele biet
(vegetarisch)    
gepocheerde appel | zonnebloempitten | merengue van rode biet | 
hangop van geitenyoghurt | dressing van kerrie en citroengras

Kreeftenbisque      
en flûte | cognacroom

Gebakken rogvleugel        
gerookte aardappel mousseline | spinazie soufflés | meloesui |gerookte aardappel mousseline | spinazie soufflés | meloesui |
Hollandaisesaus

Runder rib eye van de BBQ      
terrine van knolselderij en kalf | aubergine met komijn | venkel |
puntpaprika | kalfsjus met antiboise

Amandel bavarois
cantaloupe meloen | komkommer | gingerbeer |
sorbet van galia meloen en gembersorbet van galia meloen en gember
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DINNER
6-gangen

 



Drankjes op basis van nacalculatie
Huiswijn wit, rood en rosé
Bier 
Champagne
Mineraalwater 
Sappen
VVerschillende frisdranken 

Bootarrangement per persoon
Gemarineerde knoflookolijven
Vers gebrande noten
Boeren Stolwijker kaas
Landbrood met harissa mayonaise
Dungesneden Pata Negra
Bitterballen met mosterdBitterballen met mosterd

Sloep Slangevegt
1,5 uur    
Per 30 min. extra     

U kunt onze sloep 7 dagen per week huren, 
vanaf april t/m oktober.
Maximaal 7 personen
Minimaal 1,5 uur varenMinimaal 1,5 uur varen
Op basis van beschikbaarheid
                                  

175,00
50,00

8,75

Bootverhuur
Buitenplaats Slangevegt is een geliefde plek 
voor recreanten en booteigenaren in de lente 
en zomer. 
We maken graag gebruik van onze ligging en 
hebben daarom onze eigen sloep met 
schippeschipper, zodat u en uw gezelschap kunnen 
genieten van al het natuurschoon. 

Ervaar de Vecht niet vanaf de kant, maar 
erop. Onze schipper vertelt u graag over de 
prachtige en historische omgeving.

Ook biedt de vaart een leuke en 
ontspannende afsluiter van de zakelijke 
bijeenbijeenkomst, onder het genot van een hapje 
en een drankje.

Stoere Sloep met mooie uitstraling
De open sloep is voorzien van comfortabele 
kussens en biedt plaats voor 20 personen. 

Wij bieden onze gasten een geheel verzorgde Wij bieden onze gasten een geheel verzorgde 
vaartocht met luxe motorsloep inclusief 
schipper, brandstof en, indien gewenst, eten 
en drinken.


