HUISJE JAMES

Uw feest, vergadering
of zakelijk event

Een luxe ontvangst
van uw gasten
Op een sprookjesachtige locatie, verscholen in het groen, ligt restaurant Huisje James. De sfeer en omgeving
van Huisje James zijn bijzonder geschikt voor een luxe ontvangst van uw gasten. Dat kan in een formele en
informele setting, overdag en ‘s avonds, zakelijk en privé. Denk aan een vergadering, receptie, lunch of diner,
een brainstormsessie, presentatie, training of workshop. Wat de gelegenheid ook is, wij bieden u een tot in de
puntjes verzorgde dag, middag of avond.

WERK PL A AT S

CHEF’S TABLE

De Werkplaats is de ontvangstruimte van Huisje

Chef’s table is een intieme ruimte die geschikt is

James. Hier waant u zich in een engelse country club

voor kleinschalige formele en informele bijeen-

met Chesterfield fauteuils, sfeervolle verlichting,

komsten. In de ruimte staat een lange, vaste tafel

jachttrofeeën aan de wand, een open haard en een

gevormd in een halve cirkel.

lange stamtafel.
Gault&Millau

Diner aan de Chef’s table

Michelin

Geschikt voor maximaal 40 gasten.

HUIS JE JAMES
Huisje James is een voormalig landhuisje en ligt verscholen in
het bos. Door het landelijke exterieur en knusse interieur heeft
dit restaurant een luxe uitstraling met een huiskamergevoel.
Het is vanwege de intieme setting een uitstekende locatie voor
zowel zakelijke diners, vrienden- en familieavonden of een
romantisch uitje.
Huisje James is geschikt voor maximaal 50 gasten.

Maak kennis met de mogelijkheid aan te schuiven
aan de Chef’s table. Alle plaatsen zijn rondom de

Grote groepen

werkbank van de chef gesitueerd, zodat u front

Bij groepen groter dan 40 personen wordt het

row zit terwijl de gerechtjes bereid en geserveerd

pleintje voor de Werkplaats ingericht met statafels,

worden. Een intieme avond in een unieke setting!

strobalen, decoratie en (bij slecht weer) heaters en
een tentdoek.
Het maximale aantal buiten is 100 gasten.

€ 85,00 p.p.
Chef’s table is geschikt voor maximaal 18 gasten.

VERGADEREN
De Werkplaats en Chef’s table zijn zeer geschikt voor

ZAALHUUR

kleinschalige formele en informele bijeenkomsten,
brainstormsessies, trainingen en creatieve workshops.
2

Aanwezig in de Werkplaats:
P

• Vaste bloktafel voor maximaal 10 personen
• Koffie- en thee faciliteiten

1
7

Hotelreceptie & lobby

2.

Valk Vers groentetuin

• Koelkasten met frisdrank, wijn etc.

3.

Huisje James

• Huiskamergedeelte met openhaard en

4.

Werkplaats

5.

Chef’s table

6.

Landhuis

7.

Pad richting de Veluwe

verschillende zitplekken
• Beamer met scherm
Aanwezig in de Chef’s Table:
• Een lange tafel gevormd in een halve cirkel,

5
De wandeling naar Huisje James voert
o.a. langs onze groentetuin. Wilt u

3

liever van de parkeerplaats naar ons

4

• Watertap

1.

6

restaurant gebracht worden? Dan
regelen wij dat onze golfkar met caddy
voor u voorrijdt.

met plaats voor maximaal 18 personen
• Koffie- en thee in kannen
• TV-scherm in te huren (tegen betaling)

1 dagdeel 		
2 dagdelen 		

€ 250,00
€ 500,00

VERGADERARRANGEMENTEN
• Onbeperkt koffie & thee
• Onbeperkt plat & bruisend water
• Frisdranken
• Diverse seizoensgebonden lekkernijen
• Schrijfmateriaal
• Vergaderkit
• Onbeperkt gebruik van draadloos internet WIFI
• Gebruik beamer/projectie scherm en flipover
1 dagdeel 		
2 dagdelen 		

€ 19,50 p.p.
€ 27,50 p.p.

LUNCH

E XCLUSIEF

€ 19,50 p.p.

Lunchmenu I

Huisje James is exclusief te boeken voor een

Deze lunch is inclusief:

ontvangst zoals u het wenst. De tuin, het terras, de

• Soep van het seizoen

Werkplaats en het restaurant bieden een uitgelezen

• Boerensandwiches met ham en kaas

entourage om gasten te ontvangen, zowel privé als

• Vers fruit

zakelijk.

• Smoothie of verse sap naar keuze

Zo koos Aston Martin voor de tuin van Huisje James

€ 24,50

Lunchmenu II

om, onder het genot van een hapje en een drankje,

p.p.

verschillende uitvoeringen van de nieuwe DB11 aan
hun relaties te presenteren. De auto's kwamen op

Deze lunch is inclusief:
• Soep van het seizoen
• Boerensandwiches met gerookte zalm
en filet americain

deze idyllische locatie prachtig tot hun recht.

BORRELEN
Borrelarrangement I

• Wrap met o.a. boerderijhoen
• Vers fruit

Deze borrel is inclusief:

• Smoothie of verse sap naar keuze

• Cassava chips op tafel
• Gesneden hammetje van Berkelmachine

Lunchmenu III 		

€ 29,50 p.p.

• Crostini met filet americain
• Wrap met gerookte zalm & mierikswortelcrème

Dit menu heeft dezelfde invulling

• Onbeperkt bitterballen met mosterd

als Lunchmenu II, met als extra’s:

• Onbeperkt drankjes, Hollands gedestilleerd

• Quiche

(bier, fris, huiswijn en prosecco)

€ 29,50
Wisselend menu met gebruik van verse streek- en
seizoensproducten.
4-gangen
5-gangen
6-gangen

€ 47,50 p.p.
€ 55,50 p.p.
€ 62,50 p.p.

Exclusief bijpassende wijnarrangementen.

Wilt u uw ontvangst combineren met een outdooractiviteit zoals een koetsrit, een huifkartocht of een
wandeling met gids (met een picknick of een hapje
en een drankje onderweg)? Dan regelen we dat graag
voor u!

BRUILOFT
Het ja-woord geven op de sprookjesachtige locatie
van Huisje James. Hoe bijzonder is dat? Voor de

• Zoete lekkernij

LUNCH & DINER IN HUIS JE JAMES

KOETSRIT OF HUIFKAR

p.p.

borrel, receptie en/of het diner verzorgt het culinaire
team van Huisje James een passende invulling. Later
op de avond kan de dag worden afgesloten met een

Borrelarrangement II
Deze borrel is inclusief:
• Cassava chips op tafel

feest. Alle gasten kunnen blijven overnachten in
het naastgelegen Van der Valk Hotel Apeldoorn –
de Cantharel, dat ook een prachtige bruidssuite heeft.

• Vers gebrande noten
• Gesneden hammetje van Berkelmachine

VERVOER

• Crostini met filet americain

Dineert u in het weekend bij Huisje James en woont

• Wrap met gerookte zalm & mierikswortelcrème

u in Apeldoorn? Dan kunt u gebruik maken van onze

• Garnalentempura

James on Wheels service die u of uw gasten ophaalt

• Charcuterie van lokale vleeswaren

en weer thuis brengt.

• Diverse kazen uit de omgeving
• Onbeperkt bitterballen met mosterd
• Onbeperkt drankjes, Hollands gedestilleerd
(bier, fris, huiswijn en prosecco)

OVERNACHTING
Als onderdeel en op loopafstand van Van der Valk
hotel Apeldoorn - de Cantharel, is een hotelover-

€ 32,50 p.p.

nachting aan het eind van de dag of tijdens een
meerdaagse bijeenkomst zo geregeld.

N.B. Bovenstaande arrangementen zijn uit te
breiden met mini snacks à € 1,00 per hapje. Beide
arrangementen hebben een duur van 2 uur en zijn te
verlengen voor € 7,50 p.p. per half uur.

Voor mogelijkheden, beschikbaarheid en reserveringen
belt u met 055-3121246 of stuurt u een mail naar
sales@vandervalkapeldoorn.nl.

Het
Cantharel
gevoel
Huisje James is onderdeel
van Van der Valk Hotel
Apeldoorn – de Cantharel.
Huisje James is vernoemd
naar de vroegere bewoners
van het rietgedekte
landhuisje. In de sfeervolle
Werkplaats worden gasten
ontvangen met een aperitief
en amuse om daarna in het
restaurant aan tafel te gaan
om te genieten van culinaire
klassiekers met een
moderne twist, uiteraard
vergezeld van prachtige
wijnen.

Huisje James
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Ugchelen
Telefoon +31(0) 55 538 24 70
info@huisjejames.nl
www.huisjejames.nl
Prijspeil januari 2020, wijzigingen voorbehouden

