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WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM BIJ 
VAN DER VALK HOTEL DEN HAAG-WASSENAAR.

IDEALE LIGGING EN GOEDE BEREIKBAARHEID
Op de grens van koninklijk Den Haag en het bosrijke Wassenaar vindt u Hotel Den 
Haag-Wassenaar. Op slechts 25 minuten afstand van de luchthaven  Schiphol en de 
luchthaven Den Haag- Rotterdam, 5 minuten van de A4, A12 en A13 en direct aan 
de N44. De fraaie ligging en de uitstekende bereikbaarheid zorgen ervoor dat Hotel 
Den Haag-Wassenaar een uitstekende locatie is voor uw evenement. Een vier sterren 
hotel, gelegen in een bosrijke omgeving met 12 multifunctionele zalen, een gastvrij 
restaurant en gezellige bar.

BUSINESS & MORE
Hotel Den Haag - Wassenaar beschikt over een ruime ervaring in het verzorgen van 
vergaderingen, seminars en congressen, zodat ook uw evenement bij ons in goede 
handen is. Ter beschikking zijn 12 multifunctionele  zalen, stuk voor stuk aantrekkelijk 
ingericht, uitstekend verlicht en voorzien van moderne audiovisuele middelen en 
klimaatbeheersing. U kunt uw zakelijke bezoek verlengen met een verblijf in één 
van de luxe hotelkamers. Zo kunnen ook meerdaagse bijeenkomsten tot een succes 
worden gebracht.

CULINAIRE BELEVENISSEN
Wij bieden u een ruime keuze aan diners, buffetten, brunches en walking dinners in 
onze sfeervolle zalen. Gezellig tafelen met onze smaakvolle en veelzijdige menu’s of 
met onze uitgebreide buffetten.

ONTVANGSTEN EN RECEPTIES
Wanneer u uw gasten wilt ontvangen tijdens een receptie, verjaardag of (personeels) 
feest bieden wij u op maat gemaakte arrangementen aan.

BRUILOFT
Op de mooiste dag van uw leven wilt u dat alles tot in de puntjes verzorgd is, dat 
alle details in goede handen zijn en wilt u niets aan het toeval overlaten. Een dag 
waarop u niets anders hoeft te doen dan genieten! Wij denken graag met u mee en 
helpen u met het organiseren van uw dag! ‘s Avonds na uw feest in slaap vallen in 
een heerlijk bed en de volgende dag nog nagenieten tijdens een gezellig ontbijt in 
ons restaurant.

MAATWERK
In deze brochure geven wij u een overzicht van de mogelijkheden binnen Hotel 
Den Haag - Wassenaar. Heeft u echter specifieke wensen die niet in onze standaard 
arrangementen tot uitdrukking komen, dan adviseert onze afdeling sales u graag om 
tot een op maat gesneden voorstel te komen.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen voor een persoonlijke ontmoeting!

Directie en medewerkers 
Van der Valk Hotel Den Haag - Wassenaar

WELKOM



BUSINESS MEETINGS
ARRANGEMENTEN PER UUR

2 UUR OF 4 UUR
 ∙ Onbeperkt koffie, thee en frisdranken 

 ∙ Mineraalwater 

 ∙ Meeting mints & sweets 

 ∙ Luxe meetingbreak 

 ∙ Schrijfmaterialen 

 ∙ Beamer inclusief projectiescherm 

 ∙ Flipover met papier en stiften 

 ∙ Toolbox

 ∙ Gratis high speed wifi

8 UUR
 ∙ Onbeperkt koffie, thee en frisdranken 

 ∙ Mineraalwater 

 ∙ Meeting mints & sweets

 ∙ Luxe meetingbreak in de ochtend

 ∙ Uitgebreid lunchbuffet geserveerd in ons 
restaurant 

 ∙ Luxe meetingbreak in de middag

 ∙ Schrijfmaterialen 

 ∙ Beamer inclusief projectiescherm                                     

 ∙ Flipover met papier en stiften                     

 ∙ Toolbox

 ∙ Gratis high speed wifi2 uur
€ 8,50 p.p.  

4 uur
€ 15,50 p.p.  

€ 35,00 p.p.  

Exclusief zaalhuur

Exclusief zaalhuur

TECHNIEK
Onze beamers en flatscreens in de boardrooms zijn voorzien van een HDMI-aansluiting. 

Daarnaast bieden we adapters voor diverse andere aansluitingen.

Om grote bijeenkomsten en presentaties tot een succes te maken, kunnen geluidsinstallaties 
en microfoons niet ontbreken. Wellicht is er ook een podium, katheder of technische assistentie 

nodig, of wilt u graag een hybride event organiseren. Voor specifieke wensen met betrekking 
tot de verzorging van de door u gewenste apparatuur, doen wij u graag een offerte op maat 

toekomen.



CARRÉ U-VORM THEATER

CABARET SCHOOLOPSTELLING
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Gravenzaal groot 450 30 15 2.4 x x 300 300 170 180 x

Gravenzaal klein* 65 8.8 7.7 2.4 20 20 45 24 30 30 24

Langenhorstzaal* 150 9 8.8 2.4 26 24 60 80 50 32 28

Windlustzaal* 100 13 7.7 2.4 30 32 60 60 50 36 32

Beukenhorstzaal** 100 13 10 2.7 20 30 60 60 50 26 30

Bremhorstzaal** 100 12 10 2.7 30 24 60 60 50 26 24

Raaphorstzaal** 65 8 8 2.7 20 20 50 40 40 24 24

Santhorstzaal** 65 8 8 2.7 20 20 50 40 40 24 24

Eikenhorstzaal 30 8 4.4 2.7 X 14 X X X X X

Valkenhorstzaal*** 200 22 11 2.7 40 40 100 100 80 60 40

Meyendelzaal*** 50 13 6.5 2.7 20 20 40 40 32 28 28

Burchtzaal 30 8 4 2.7 X 14 X X X X X

Persijnzaal 30 8 4 2.7 X 14 X X X X X

De met sterretjes aangeduide zalen zijn aan elkaar te koppelen.





LUNCHBUFFET

Een zeer uitgebreid lunchbuffet 
in ons restaurant, bestaande uit 
diverse broodjes, beleg, soep, 

salades en fruit. 

Tevens serveert onze brigade 
een wisselend aanbod van 

warme gerechten en snacks en 
worden er à la minute diverse 

vis- en vleessoorten bereid op de 
bakplaat en grill.

Het lunchbuffet wordt voor u 
verzorgd inclusief koffie, thee, 

melk, vruchtensappen en 
bronwater.

€ 18,00 p.p.  

BROODJESBUFFET 

In combinatie met een meeting, 
serveren wij u een broodjesbuffet 
met twee luxe belegde broodjes, 

een salade, kopje soep en een 
warme snack. Als afsluiter zijn er 
vers fruit en zoetigheden voor u 
beschikbaar. Het broodjesbuffet 
is inclusief koffie, thee, melk, jus 

d’orange en bronwater.

Het buffet zal bij de zaal worden 
klaargezet.

€ 18,00 p.p.  

MEET & LUNCH



Voor gezelschappen vanaf 20 personen hebben wij diverse buffetmogelijkheden. 
Daarnaast bieden wij ook menu’s aan. Door de variëteit aan lekkernijen zijn onze 

menu’s en buffetten uitermate geschikt als culinaire aankleding van uw bijeenkomst, 
feestavond, bruiloft en verjaardag. In overleg kan er met u gekeken worden naar een 

dinerbuffet op een van onze zalen. 

Het dinerbuffet kan uitgebreid worden met een 'Live Cooking' station waar onze brigade 
diverse vlees- en vissoorten van de bakplaat en grill à la minute voor u bereid.

VALK
vanaf 20 personen

 ∙ Soep van de dag

 ∙ Drie koude voorgerechten

 ∙ Drie gemengde salades

 ∙ Vier warme gerechten

 ∙  Twee warme bijgerechten

 ∙ Diverse broodsoorten met room- en 
kruidenboter

 ∙ Dessert

BIJHORST
vanaf 20 personen

 ∙ Soep van de dag

 ∙ Zes koude voorgerechten

 ∙ Drie gemengde salades

 ∙ Zes warme gerechten

 ∙ Drie warme bijgerechten

 ∙ Diverse broodsoorten met room- en 
kruidenboter

 ∙ Drie desserts

LIVE COOKING
 ∙ Twee soorten vlees of gevogelte

 ∙ Twee soorten vis

 ∙ Twee warme sauzen

€ 27,50 p.p.  

€ 7,50 p.p.  

€ 32,50 p.p.  

MEET & DINNER

BUFFET KEUZE



KEUZEMENU'S

DRANKEN-
ARRANGEMENT

Gedurende het diner kunt u gebruik maken 
van ons standaard drankenarrangement. Dit 

bestaat uit bier, huiswijn en frisdranken.

 ∙ 1 uur €10,-

 ∙ 2 uur €14,-

 ∙ 3 uur €18,-

 ∙ 4 uur €22,-

 ∙ 5 uur €26,-

 ∙ Voorgerecht

 ∙ Hoofdgerecht

 ∙ Hoofdgerecht

 ∙ Dessert

3 GANGEN
 ∙ Voorgerecht

 ∙ Hoofdgerecht

 ∙ Dessert

4 GANGEN
 ∙ Voorgerecht

 ∙ Soep

 ∙ Hoofdgerecht

 ∙ Dessert

OF

€ 32,50 p.p.  

€ 37,50 p.p.  

Keuze van het aantal gangen uit het a la carte menu.

KINDERMENU

Uiteraard is er voor kinderen ook een kindermenu.  
Zij kunnen kiezen uit het menu van Timo Toekan, Wereldeters.  

Dit menu wisselt per seizoen en kan ter plaatse worden gekozen. 

Bij minder dan 20 personen wordt een supplement aan zaalhuur (1 dagdeel) in rekening gebracht.

2 GANGEN
€ 27,50 p.p.  



DRINKS & BITES

BORREL ARRANGEMENT

VALK
1 uur - vanaf 10 personen

 ∙ Onbeperkt drankjes uit ons standaard 
drankenarrangement

 ∙ Borrelplank bestaande uit een 
notenmelange, olijven en kaas

 ∙ Warm bittergarnituur (2 stuks p.p.)

BIJHORST
1 uur - vanaf 10 personen

 ∙ Onbeperkt drankjes uit ons standaard 
drankenarrangement

 ∙ Borrelplank bestaande uit een 
notenmelange, olijven en kaas

 ∙ Warm bittergarnituur (1 stuk p.p.)

 ∙ Bites uit ons snack deluxe assortiment (3 
stuks p.p.)

€ 10,00 p.p.  

€ 15,00 p.p.  

Ter afsluiting van uw meeting, voorafgaand aan uw diner of ter gelegenheid van een feestelijk 
event kunnen wij u het volgende arrangement aanbieden.

Verlenging €5,- per half uur

Verlenging €7,5  per half uur





PARTY & ENJOY
Een onvergetelijke feestmiddag- of avond beleven in Hotel Den Haag - Wassenaar.  

Wij verzorgen voor u een compleet feest inclusief drankjes, diverse hapjes of een uitgebreid 
buffet. Tevens hebben wij de juiste connecties om een DJ  te regelen in allerlei muziekgenres.

Voor groepen kunnen wij een brunch, high tea of walking dinner organiseren.

BRUNCHBUFFET
vanaf 20 personen

Een uitgebreid brunchbuffet 
bestaande uit diverse broodjes, 

beleg, soep, salades en fruit. 
Onze brigade serveert een 

wisselend aanbod van warme 
gerechten, waaronder à la minute 
bereidde gerechten van de grill. 
Tevens worden heerlijke desserts 

geserveerd op ons buffet.

Het brunchbuffet is inclusief koffie, 
thee, melk, vruchtensappen en 

bronwater.
WALKING DINNER 

Een walking dinner is een 
compleet diner dat bestaat uit 8 
kleine gerechtjes waarbij u niet 

gebonden bent aan uw zitplaats 
aan een tafel. De verschillende 

gerechtjes zijn allemaal culinaire 
belevingen en een lust voor het 

oog. 

€ 24,50 p.p.  

€ 39,50 p.p.  

HIGH TEA

Ontvangst met een glaasje 
bubbels en onbeperkt koffie, thee 

en water

Presentatie van diverse mini 
sandwiches, hartige hapjes en 

zoetigheden

€ 22,50 p.p.  

KEUZE UIT

De Brunch en High tea zijn te reserveren 
vanaf 11.30 uur tot 17.00 uur.



 PARTY ARRANGEMENT

BIJHORST
3 uur - vanaf 25 personen

 ∙ Ontvangst met koffie / thee of een glas bubbels met een zoete of hartige petit four

 ∙ Onbeperkt drankjes uit standaard assortiment; huiswijn, bier, frisdranken, vruchtensappen en water

 ∙ Borrelplank bestaande uit een notenmelange, olijven en kaas

 ∙ Warm bittergarnituur (1 stuk per persoon per halfuur)

 ∙ Ter afsluiting een mini hamburger of mini puntzakje friet

 ∙ Dinerbuffet

 ∙ Walking dinner

 ∙ Uitgeserveerd diner

€ 29,00 p.p.  

Het party arrangement is tevens uit te breiden met een van de volgende opties:

Verlenging €5,- per half uur

OPTIES



SURPRISINGLY UNIQUE
HOTEL  
In onze hotelkamers kunt u na een hectische dag heerlijk relaxen en genieten van een 
goede nachtrust. De kamers zijn ruim opgezet en smaakvol ingericht met een gezellig 
zithoekje. Alle kamers van het hotel zijn uitgerust met douche/bad, kluisje, televisie, 
koffie/thee faciliteiten en gratis Wi-Fi internet. Ons hotel beschikt over 92 kamers, een 
24 uurs receptie, gezellige huisbar en een uitgebreid terras. De prijzen zijn afhankelijk 
van het kamertype en de periode. Uiteraard is het mogelijk om de arrangementen te 
combineren met één of meerdere overnachtingen. 

RESTAURANT DE BIJHORST
Met liefde verzorgen wij voor u een ontbijt, lunch of diner in ons sfeervolle 
restaurant De Bijhorst. Door onze nauwe samenwerking met lokale leveranciers zijn 
onze ingrediënten van hoge kwaliteit en regionaal verbouwd. De ambachtelijke 
streekproducten staan centraal in onze dagverse menukaart, met een knipoog naar de 
traditionele Van der Valk normen en waarden. Neem ook een kijkje in onze wijnkaart. 
Voor al onze gerechten hebben wij bijpassende wijnen; per glas en per fles. 

UITJES – OP MAAT PROGRAMMA
In de regio kunt u genieten van de prachtige natuur. Bos, duin en strand, alles op 
steenworp afstand van ons hotel.  In Den Haag kunt u genieten van cultuur en 
gebruik maken van alle gemakken die de stad te bieden heeft. Van fietstocht tot 
teambuildingprogramma, wij verzorgen een uitje op maat voor u.

MEER INFO? 
Met de informatie in deze brochure willen wij u een idee geven van de bijna 
ongelimiteerde mogelijkheden binnen Hotel Den Haag - Wassenaar. Heeft u echter 
specifieke wensen die niet in onze standaard arrangementen tot uitdrukking komen, 
dan adviseert ons enthousiaste Banquet sales team u graag om tot een op maat 
gesneden oplossing te komen. Wij nodigen u graag uit voor een geheel vrijblijvende 
rondleiding.




