




Wilt u iets vieren, of met een groot gezelschap borrelen of dineren? 
Dan is Restaurant Vliegveld Hilversum de plek!

Ons restaurant beschikt over een verwarmde veranda van 50m2 met een eigen bar. 
Daarnaast hebben wij in de zomermaanden twee tenten op ons terras staan die 

ideaal zijn voor partijen. 

In de wintermaanden zijn partijen ook mogelijk, naast onze veranda  staat er een  
veverwarmde dichte tent van 100 m2 op ons terras en bij partijen boven de 

200 gasten is deze ook nog uit te breiden met tenten tot maximaal 650 personen. 

Wij beschikken over ruim 100 gratis parkeerplekken.  

Onze pakketten zijn inclusief zaalhuur, schoonmaakkosten en personeel. 
We hebben verschillende pakketten samengesteld, 

deze kunt u in deze folder vinden. 

Mocht u interesse hebben om uw partij bij ons te organiseren, 
maimailt u dan naar info@restaurantvliegveldhilversum.nl

Wij nodigen u dan graag uit bij ons om al uw wensen te bespreken 
en uw een vrijblijvende offerte toe te sturen.

Liever telefonisch contact? belt u dan met 035-7009759 voor een afspraak. 



Vanaf 30 personen is het mogelijk om te barbecueën.
U kunt er voor kiezen om zelf te barbecueën of met een kok.

De kosten van een kok zijn € 32,50 met een minimale afname van 3 uur.
Prijzen zijn inclusief btw en van alle gerechten krijgt u er 1 per persoon.

Barbecue is alleen mogelijk in het zomerseizoen.



Vlees:

• Kipsaté
• Verse runder hamburgers
• Varkenshaas saté

• Grillworst
goed gekruide grillworsten

    mooie volle spies van malse varkenshaas

Stokbrood & sauzen:

• Stokbrood, kruidenboter
• Satésaus
• knoflooksaus
• Cocktailsaus

Salades:

• Aardappelsalade

• pasta salade
• Groene salade

met cajun kruiden

€  24,50 p.p. 

Barbecue pakket IIBarbecue pakket II
€  27,50 p.p. 

Vlees:

• Yakatori spies

• Verse runder hamburgers
• Kip Madras

kippendij in oosterse marinade

• Biefstukspies
kipfilet in kipkerrie marinade

Stokbrood & sauzen:

• Stokbrood, kruidenboter
• Satésaus
• knoflooksaus
• Cocktailsaus

Salades:

• Aardappelsalade

• rundvlees salade
• Groene salade

met cajun kruiden

Barbecue pakket IIIBarbecue pakket III

Barbecue pakket IBarbecue pakket I

€  32,50 p.p. 

Vlees & vis:
• Yakatori spies

• Verse runder hamburgers
• Kip Madras

kippendij in oosterse marinade

kipfilet in kipkerrie marinade

• Bavette spies 
in rozemarijn marinade

• Lamsrack 

• gamba spies 
gemarineerd met frenched dressing

Stokbrood & sauzen:

• Stokbrood, kruidenboter
• Satésaus
• knoflooksaus
• Cocktailsaus
• tapenade

Salades:

• griekse rauwkostsalade

• komkommer salade
• tomaat mozarella salade
• vers fruit salade

met feta kaas



Vanaf 30 personen kunt u gebruik maken van een samengesteld buffet. 
Wij gebruiken de gerechten die wij  op dat moment op onze dinerkaart hebben. 
U kunt zelf of samen met ons een buffet samenstellen vanaf de dinerkaart. 

Vervolgens zullen wij aan de hand van deze gerechten de prijs bepalen per persoon. 

Voor uw gezelschap kunnen wij bittergarnituur, diverse crostini’s, 
fingerfood en planken met hapjes verzorgen.  Dit samenstellen 
doen wij graag samen met u i.v.m. de vele mogelijkheden. 

Aan de hand van de gekozen hapjes kunnen wij dan een vrijblijvende offerte voor u maken.



Wilt u met meer dan 8 personen bij ons dineren of met meer dan 10 personen lunchen? 
Dan bieden we u de mogelijkheid om uw eigen menu samen te stellen vanaf de menukaart.

Hoe werkt dat?

1. U krijgt van ons de menukaart mee of u vindt deze op onze website.

2. U maakt een keuze uit het volgende:
- Drie voorgerechten
- Drie hoofdgerechten- Drie hoofdgerechten
- Drie nagerechten

3.  Bij de lunch kiest u 3 lunch gerechten (uitgezonderd tosti’s en uitsmijters) 
en eventueel 3 nagerechten. 

Dit willen wij graag minimaal twee dagen voor uw reserveringsdatum binnen krijgen over de mail.

• Geef daarbij aan of er nog speciale dieet wensen zijn i.v.m. vega of allergenen
• Met de op dat moment geldende prijzen kunnen we uw partij zo uitrekenen.



Wilt u met meer dan 25 personen bij ons een walking diner of lunch organiseren. 
Dan bieden we u de mogelijkheid om uw eigen menu samen te stellen vanaf de menukaart.

Hoe werkt dat?

1. U krijgt van ons de menukaart mee

2. U maakt een keuze uit het volgende:
- Drie voorgerechten
- Drie hoofdgerechten- Drie hoofdgerechten
- Drie nagerechten

3. Bij de lunch kiest u 3 lunch gerechten (uitgezonderd tosti’s en uitsmijters) 
en eventueel 3 nagerechten. 

Dit willen wij graag minimaal twee dagen voor uw reserveringsdatum binnen krijgen over de mail.

• Geef daarbij aan of er nog speciale dieet wensen zijn i.v.m. vega of allergenen
• De gerechten worden door ons personeel uitgeserveerd op klein servies
•• Dus u krijgt de helft van de porties zoals we normaal serveren
De prijs van de gerechten wordt daarom ook  gehalveerd



U kunt kiezen voor de dranken op nacalculatie of voor een all-in dranken arrangement. 
Met een all-in arrangement weet u waar u aan toe bent. Dit pakket is voor minimaal 3 uur 

en vanaf 50 personen.

Drankarrangementen Binnenlands
Dat is onbeperkt frisdranken (coca cola pakket), 
huiswijn (wit, rosé en rood) en Heineken bier.

3 uur3 uur         € 24,50 p.p.
4 uur         € 29,50 p.p.
5 uur         € 33,50 p.p.
6 uur         €37,50 p.p.

Drankarrangement Buitenlands  
  

Dat is onbeperkt frisdranken (coca cola pakket), huiswijn (wit, rosé en rood), Heineken bier, 
specispeciaal bier van de tap, Barcardi Superior, Ketel1 Jenever, Hoppe Vieux, Malibu, 

Eristoff Vodka (wit en rood), Jameson en Bombay Gin.

3 uur          €34,50 p.p.
4 uur          €39,50 p.p.
5 uur             € 43,50 p.p.
6 uur          €47,50 p.p.



Noodweg 43
1213 PW Hilversum

Btw nummer: NL860058724B01
KVK nummer: 74876708

035-7009759
info@restaurantvliegveldhilversum.nl


