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       Nog meer mogelijkheden…        Plattegrond/Contact

Zalencentrum ’t Klooster                            
Klooster 1,4132BM Vianen 

 
Gasterij “de kloostertuin” 
Klooster 1c, 4132BM Vianen 

 
Monique Hendriks 

0347-37 21 91 
06-81088095 

bgg 
Hans en Esther de Goeij 

 0347-37 12 98 
06-42 81 24 69 

www.kloostervianen.nl 
kloostervianen@live.nl 

 

 

Zalencentrum ’t Klooster biedt meer dan alleen een 

feestlocatie, ook de kloostertuin naast ons 

Zalencentrum biedt volop mogelijkheden,  hier kunt u 

genieten van de prachtige omgeving en verzorgen wij 

graag een hapje en een drankje, wilt u een gezellig 

samenzijn met vrienden, familie of collega’s dan bent  

bij ons verzekerd van gastvrijheid op een unieke 

locatie….. 

 

 

• Koffietafels 

• Barbecues 

• Workshops 

• Vergaderingen 

• Condoleances 

 

Vraagt u gerust naar de mogelijkheden of de folder 

 

’t Klooster  

Klooster 



 

’t Klooster Feestarrangement                     

4 uur € 26.50 pp / 5 uur € 32.50 

 

 

• Koffie(2x) met receptiegebak 

• Onbeperkt drinken uit de Hollandse 
bar 

• Zoutjes en nootjes op tafel 

• 2 x koude bittergarnituur 

• 2 x warme bittergarnituur 

 

 

 

 

 

 

Uitbreidingen 

Bruidstaart va 25 pers. € 5.00                

Gebak assortiment    € 2.75                                        

Glas bubbels (prosecco) € 3.95       

Buitenlands gedistilleerd  € 4.50                                                          

Bittergarnituur koud  € 1.00              

Bittergarnituur warm      € 0.80                

Italiaanse plankje (8pers) €22.50                                            

2 stokjes saté met pindasaus € 3.95                                        

Broodje warme beenham € 4.95                                             

Broodje kroket   € 2.75                                                    

Broodje ham/kaas  € 2.75                                                       

  Klooster arrangement                    Klooster buffetarrangement                                            

’t Goeijste Kloosterbuffet Warm/Koud                        

€ 46.50  *  pp                                                          

-Luxe rundvleessalade met diverse vleeswaren                

-Luxe zalmsalade opgemaakt met  verse vis         

-Rauwe ham met meloen                                                  

-Rauwkostsalades                                                             

-Kip saté met pindasaus                                                    

-Gehaktballetjes in saus                                                  

-Varkenshaaspuntjes in champignonsaus                  

-Aardappelgratin/Puree                                                               

-Nasi/Bami/witte rijst                                                                             

-2 soorten seizoen groenten                                                  

-Diverse broodsoorten met kruidenboter                

-onbeperkt drinken Hollandse bar 

 

Hapjes buffet € 39.50 pp* 

-Diverse salades                                                                  

-Diverse tapenades                                                                   

-Diverse rauwkostsalades                                                     

-Italiaanse Vleeswarenschalen                                            

-Diverse minibroodjes met kruidenboter                 

-Onbeperkt drinken Hollandse bar                                     

 

Stampottenbuffet € 43.50 pp* 

-Boeren groentesoep                                                                 

-Boerenkoolstamppot                                                                    

-Zuurkoolstamppot                                                                          

-Hutspot                                                                                        

-Oma’s gehaktballetjes                                                                      

-Suddervlees                                                                                         

-“Goeije” Rookworst                                                                   

-Spekjes en jus                                                                                 

-Rijstdessert met bruine suiker               -

Onbeperkt drinken Hollandse bar 

 

 

*Uitbreidingen 

 

Kopje soep naar keuze € 2.75                                                                                    

Grand dessert   € 6.50                                             

Fruitsalade   € 2.95                                                    

IJs coupe   € 3.95                                                      

Friet   € 2.00                               

Gebakken aardappels € 2.00                                  

Beenham van de klem pp € 3.50                           

Koffie/Thee  € 1.90               

Receptiegebak  € 2.60                                    

Gebak assortiment  € 2.75 

 

*Al onze buffetten en arrangementen 

zijn gebaseerd op minimaal 30  

personen, dit inclusief btw en 

locatiekosten. Voor kleinere groepen 

maken wij graag een aparte offerte 

voor u. 

* Heeft u nog specifieke wensen dan 

maken wij graag een offerte op maat, 

vraagt u ons gerust naar de 

mogelijkheden. 

 

 

 


