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leren doen genieten
verbinden eerlijk eten onthaasten

arrangementen

welkom

Je eet en drinkt 

hier met oog op de 

toekomst!
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De stadshoeve

Beste Gast,

Welkom bij de Stadshoeve. Na jarenlange voorbereiding 
samen met heel veel buurtbewoners zijn we in september 
2017 hier gestart. Op deze groene plek midden in Stadshagen 
kunnen kinderen leerzaam en vrijuit spelen in een omgeving 
die boeit en bloeit! Een plek waar dieren geknuffeld kunnen 
worden en waar je kunt wandelen door belevenistuinen. Park 
de Stadshoeve is een buurtparticipatieproject wat zonder 
de giften van wijkbewoners, sponsoring van bedrijven en 
huurinkomsten van vergaderingen en van de Bistro niet kan 
bestaan. Daarom is er tussen het Park en de Bistro een mooie 
samenwerking ontstaan die ervoor zorgt dat bezoekers van 
het park ook heerlijk kunnen ontspannen op het terras of in 
de bistro onder het genot van een kop koffie, borrel, broodje of 
de lekkerste fingerfood hapjes. In de Bistro eet en drink je met 
oog op de toekomst. Onze producten hebben voor 80-100% van 
biologische oorsprong, we halen zoveel mogelijk ingrediënten 
bij lokale boeren, we werken zoveel mogelijk met recyclebaar 
materiaal, onze disposables zijn biologisch afbreekbaar en we 
proberen verspilling tot een minimum te beperken. Op deze 
wijze leveren wij, maar ook u, een belangrijke bijdrage aan de 
goede/gezonde toekomst voor onze kinderen. Graag tot snel. 

Namens het team van De Stadshoeve
Gerben Eshuis

Notities:
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Deze arrangementenflyer is bedoeld om u inzicht te geven in alle 
mogelijkheden die wij als Park en Bistro te bieden hebben. Wij zijn 
ons ervan bewust dat we hiermee niet aan 100% van uw wensen 
tegemoet kunnen komen, daarom bieden we altijd ruimte om 
met ons in gesprek te gaan om onze dienstverlening tijdens uw 
bijzondere gelegenheid op maat te maken.

Voor vragen neem gerust contact met ons op:

038 457 98 77
info@bistrodestadshoeve.nl
www.bistrodestadshoeve.nl

leren doen genieten
verbinden eerlijk eten onthaasten
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Stampen en nog eens stampen

stamppotbuffet va 12 personen

In het koude najaar en de winter kan een stamppot buffet niet 
ontbreken. Stoere Hollandse stampotten gemaakt met onze 
mooie biologische producten. Samen of in groter gezelschap. 
Heerlijke gevarieerde stamppot buffetten. Proef het verschil!

 €18,50Stampotten
• Rauwe andijvie met zwolse mosterd
• Huis gemaakte zuurkool
• Spruitjes met oude kaas

Vlees
• Gehaktballen in jus
• Verse worst
• Stoofvlees

Bijgerechten:
• Koolsalade
• Rode kool
• Stoofpeertjes en/of appelcompote

• 2 uur onbeperkt drinken  € 14,50
• 3 uur onbeperkt drinken  € 19,50
• Dessertbuffet € 3,50

* Bieren van de tap, frisdranken en huiswijnen

Onze faciliteiten zijn geschikt voor 
groepen tot en met 50 personen

Bijna al onze 

producten zijn 

van biologsiche 

oorsprong

Aanvullingen op stampotbuffet (p.p)
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Voor kinderen tot en met 12 jaar (p.p)
Budget (p.p)

€9,50
€19,50

€  19,50

• Brood met smeersels (pesto, kruidenboter)
• 3 salades (groene salade, pasta salade, gevulde salade)
• 3 sauzen (BBQ, ketchup, satesaus)
• Kippendijspies
• Gambaspies
• Runder hamburgers (met brood)
• Groentespies
• Verse friet met mayo

Voor kinderen tot en met 12 jaar (p.p)
Basis (p.p)

Luxe vanaf 20 personen (p.p)

Aanvullingen op de BBQ arrangementen (p.p)

• Bovenstaand arrangement aangevuld met:
• 1 soort luxe rund/kalfsvlees
• Zalmfilet
• Spareribs

• Het BBQ arrangement wordt bereid  
door 1 van onze chefs

• 2 uur onbeperkt drinken  € 14,50
• 3 uur onbeperkt drinken  € 19,50
• Dessertbuffet € 3,50

* Bieren van de tap, frisdranken en huiswijnen

 €12,50
 €24,50

 €27,50

BBQ op z’n best is een BBQ gecombineerd met broodsoorten, kruidenboter, 
knoflooksaus, barbecuesauzen verse frietjes en salades. De genoemde 
bijgerechten vullen wij aan, indien u dit wenst. Wij zetten alles voor u klaar. 
Een vegetarische invulling van de barbecue items is ook mogelijk. 

Onze faciliteiten zijn geschikt voor 
groepen tot en met 50 personen

All Inclusive barbecue arrangement

BBq op z’n best! va 8 personen

Samen met de hele familie of een vriendengroep gezellig 
barbecueën. Wij bieden u een heerlijk all Inclusive barbecue 
arrangement. Op onze OFYR kan er heerlijk gebarbecued 
worden met onze mooie biologische producten.  
We hebben 3 BBQ arrangementen voor ieder budget.

Bijna al onze 

producten zijn 

van biologsiche 

oorsprong
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 €7,50

 €14,50

 €9,50

Ochtend 2-uurs arrangement. Vanaf 10:00/12:00 (p.p)
Incl lekkers met roze of blauwe muisjes

Middag 3-uurs arrangement. Tussen 11.30/15.00 (p.p)

Namiddag 2-uurs arrangement. Vanaf 15.00/17.00 (p.p)

• Ontvangst met koffie / cappuccino / thee
• Fruitwater
• Gebaksproeverij

• Ontvangst met koffie / cappuccino / thee
• Fruitwater
• Verse sappen op tafel
• Etagère met zoete en hartige hapjes

• 2 consumpties naar keuze
• Zoutjes, nootjes en olijven op tafel
• Borrelplank met diverse kaas- & vleeswaren uit de regio en warm 

bittergarnituur (2p.p)

Feestarrangementen 
va 8 personen

Kraamborrel, babyshower, verjaardag of jubileum, wij nemen 
alle zorgen uit handen. Verwelkom al je gasten zonder 
gedoe. Alle arrangementen kunnen aangevuld worden met 
welkomstcocktail alcohol/non-alcohol (€3,5)

4-uurs van 20.00/0.00. Vanaf 15 personen (p.p)

Aanvullingen op het feestarrangement (p.p)

• Ontvangst koffie / thee
• Zoutjes / nootjes / zoete olijven op de tafels
• Gemengd bittergarnituur. 2 koud 2 warm
• Incl 4 uur onbeperkt drinken. Koffie, thee, fris, huiswijn en bier 

(excl luxe koffie - speciale bieren/frisdranken).

• Voorafgaand aan feestarrangement 6-gangen fingerfoodmenu 
• Voorafgaand aan feestarrangement 4-gangen fingerfoodmenu
• Fingerfoodgerechtjes extra
• Gebaksbuffet of petit four 
• 4 fingerfood gerechtjes ipv bittergarnituur 
• 6 fingerfood gerechtjes ipv bittergarnituur 
• Afsluiten met puntzakje verse friet met mayo

 €24,50

€27,50
€19,50
€12,50
€  3,00
€  7,50
€12,50
€  2,50
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Voor stoere ridders en roze prinsessen

Kinderfeestjes

We hebben feestjes die op de zolder van de Stadshoeve 
gehouden. Daarnaast hebben we ook outdoor feestjes. 
Kinderen kunnen in het park heerlijk spelen in de avontuurlijke 
speeltuin of even de dieren aaien in de wei. Bij slecht weer is er 
binnen een leuke speelhoek of kan er gekleurd worden.

 €9,50

 €11,50

 €13,50Kinderfeestje Budget - minimaal 6 kinderen - (p.p)

Kinderfeestje Basis - minimaal 6 kinderen - (p.p)

Kinderfeestje Luxe - minimaal 6 kinderen - (p.p)
• Gebruik ruimte Stadshoeve voor maximaal 3 uur
• Gebruik themakist
• Onbeperkt buitenspelen in het park
• Gebruik van onbeperkt ranja + wat lekkers erbij

• Gebruik ruimte Stadshoeve voor maximaal 3 uur
• Gebruik themakist
• Onbeperkt buitenspelen in het park
• Gebruik van onbeperkt ranja + wat lekkers erbij
• Patat + saus of tosti

• Gebruik ruimte Stadshoeve voor maximaal 3 uur
• Gebruik themakist
• Onbeperkt buitenspelen in het park
• Gebruik van onbeperkt ranja + wat lekkers erbij
• Keus uit patat + snack, kinderpannenkoek of tosti
• Waterijsje naar keuze

Piraten pret Prinsessen pret
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Cabaret TheaterU-vorm Blok
20 plaatsen 16-20 plaatsen 28 plaatsen 12-16 plaatsen

De uitgebreide lunch bestaat uit
• Kopje vers gemaakte soep
• Boerenlandbrood met diverse vleeswaren en kazen 
• Rundvleeskroket
• Huisgemaakte salade
• Melk en karnemelk van de boer
• Verse sinaasappelsap

Bij alle arrangementen zijn de volgende faciliteiten inbegrepen 
• Gebruik digibord (alleen in ruimte De Stadshoeve)
• Gebruik flip-over
• Gratis wifi
• Gratis parkeren op eigen terrein

Prijs van verhuur vergaderruimte  Stadshoeve De Hagen en Werkeren
• 2 uur  € 30,- € 30,-
• 4 uur € 65,- € 50,-
• 8 uur € 130,- € 100,-

De prijzen zijn exclusief btw.

Van alle gemakken voorzien

Vergaderruimte

Wij hebben mooie ruimtes te huur waar je kunt vergaderen, 
workshops kunt geven of voor andere gelegenheden. 
Samen met de bistro zorgen wij voor een verzorgt arrangement. 
De dag is ook af te sluiten met een diner of tapasproeverij.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

De Stadshoeve De Hagen De Werkeren

2-uurs arrangement excl lunch (p.p)  €4,50
• Onbeperkt koffie/thee in de vergaderzaal

4-uurs arrangement excl lunch (p.p)

4-uurs arrangement incl lunch (p.p)

8-uurs arrangement incl lunch (p.p)

• Ontvangst met verse koek van het huis
• Onbeperkt koffie/thee in de vergaderzaal
• Tafelwater

• Ontvangst met verse koek van het huis
• Onbeperkt koffie/thee in de vergaderzaal
• Tafelwater
• Uitgebreide lunch

• Ontvangst met verse koek van het huis
• Onbeperkt koffie/thee in de vergaderzaal
• Tafelwater
• Uitgebreide lunch
• Vers fruit
• ‘s Middags een pauze met fris en warme snack

 €9,50

 €24,50

 €34,50

De Stadshoeve, 

het park en de 

bistro een mooie 

samenwerking.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke opstellingen in de ‘‘Stadshoeve’’:
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Adres Oude Wetering 13,  
Zwolle, Stadshagen

Telefoon 038 45 79 877

Route: Op de navigatie ‘Arendshorstlaan, 
Zwolle’ intoetsen en dan rechts aanhouden.

Reserveer direct!

/bistrodestadshoeve

/bistrodestadshoeve

info@bistrodestadshoeve.nl
www.bistrodestadshoeve.nl

arrangementen

Heb je iets te vieren? Dat kan 
natuurlijk bij De Stadshoeve. 

We hebben momenteel de 
volgende arrangementen 

beschikbaar.

BBQ arrangement

Kraamborrel

Babyshower

feestarrangement

kinderfeestjes

vergaderruimte

En meer in overleg

eerlijk 
nuchter

toegankelijk
zorgzaam

levendig

 toegankelijk


