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Welkom bij De Hoeve van Nunspeet

Een romantisch weekendje weg, een actieve 

vriendendag of een gezellige familiereünie?  

Wij heten u van harte welkom bij De Hoeve van 

Nunspeet. Midden in de bossen van de Veluwe 

beleeft u heerlijke dagen. Ervaar de Veluwse 

gastvrijheid, ontdek de prachtige omgeving, 

beleef de natuur, slenter door historische 

stadjes als Elburg, Hattem en Harderwijk, rust 

uit in één van onze gezellige kamers, proef onze 

eerlijke en heerlijke gerechten en ontspan! 

Overnachten in de natuur 

Ontspannen overnachten op de Veluwe? Dat 

kan bij De Hoeve van Nunspeet! Kom slapen in 

één van de 85 comfortabele kamers. Met 

uitzicht op het bos en voorzien van alles wat u 

nodig heeft. Boek snel uw overnachting!  

Koetshuis 

De villa is geschikt voor acht personen. Het is 

voorzien vier slaapkamers. Deze villa biedt 

uitzicht op de tuin en beschikt ook over een 

keuken met vaatwasser, een oven en een 

magnetron, evenals twee badkamers. 

Iets te vieren? 

De Hoeve van Nunspeet: het adres voor elk 

feest. Waag een dans in onze feestzaal, tap een 

biertje in de Irish Pub of kruip voor de open 

haard in blokhut De Boomstronk. Voor kleine 

en grote partijen is De Hoeve van Nunspeet de 

juiste keuze!  

Ja, ik wil! 

Trouwen bij De Hoeve van Nunspeet, een dag 

om nooit te vergeten. Wij zijn een officiële 

trouwlocatie van de gemeente Nunspeet en 

verzorgen de mooiste dag van uw leven van 

begin tot eind. Van de huwelijksplechtigheid en 

het ja-woord tot de receptie, het diner en het 

feest en ook de huwelijksnacht en het ontbijt.  

 

Gezellig samen 

Gezelligheid en gastvrijheid, dat is precies wat u 

mag verwachten bij De Hoeve van Nunspeet. 

Kom langs met uw familie, vrienden of 

teamgenoten. Wij denken graag met u mee over 

een heerlijk weekendje weg. 

Laat uzelf verwennen! 

Laat het leven van alledag even los en trek erop 

uit om de Veluwe te verkennen! Een 

ontspannen wandeling over de heide of een 

actieve fietstocht in de bossen. Heeft u meer zin 

om lekker binnen te blijven? Geniet van een 

goed glas wijn, trek een baan in ons zwembad of 

laat u culinair verwennen. 

Verken de Veluwe 

Trek erop uit! De Veluwe is actief, avontuurlijk, 

ontspannend en uitdagend. Er zijn wandel- en 

fietsroutes die u de mooiste plekjes van de 

Veluwe laten zien. Heeft u behoefte aan meer 

actie, dan kunt u surfen op het Veluwemeer of 

naar de top klimmen in het klimbos en u kunt 

ook een bezoek brengen aan de pittoreske 

steden Elburg, Hattem of Harderwijk. 

 

 

 

 



 

 

Feesten & Partijen 

Vier de Veluwe 

De Hoeve van Nunspeet heeft een sfeervolle 

locatie voor elk feest. Een echte Irish pub, een 

gezellige blokhut of een grote feestzaal.  U kunt 

bij ons terecht voor een ontspannen borrel, een 

uitgebreide receptie of een spetterend 

knalfeest.  

 

Intieme feestjes kunnen al gevierd worden 

vanaf een paar personen, tot grotere  

evenementen van maximaal 500 personen.  

 

Het hotel ligt op 400 meter van het treinstation 

Nunspeet en dichtbij de A28. Er is ruime, gratis 

parkeergelegenheid voor auto’s en bussen. 

Laat u culinair verwennen 

Van een groot personeelsfeest of een 

jubileumfeest tot een afdelingsuitje of 

vrijgezellenfeest. Een feest is niet compleet 

zonder een hapje en een drankje. Wij verzorgen 

graag uw borrelhapjes, high tea, lunch, 

barbecue of diner. Op culinair gebied is er veel 

mogelijk.  

 

Wij denken graag met u mee! Dus neem snel 

contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Of kom langs, dan laten wij u graag zien wat de 

Hoeve van Nunspeet u te bieden heeft.  

 

 

 



 

Feestlocaties 

De Irish Pub 

Wanneer u de Irish Pub instapt, waant u zich in 

een echte Ierse kroeg in Dublin. De originele 

Tiffany-lamp, authentieke reclameborden, 

mokken en drankkannen, alles ademt de sfeer 

van Ierland. De ideale ruimte voor een borrel of 

feest.  

 Voor groepen tot 90 personen 

 Feesten in een echte Ierse kroeg 

 Grote keuze uit buffetten vers vanuit eigen 

keuken 

 

Blokhut de Boomstronk 

Een unieke locatie voor feesten, partijen, 

recepties, zakelijke bijeenkomsten en nog veel 

meer. Onze gezellige blokhut beschikt over een 

prachtige serre en twee open haarden voor 

extra sfeer en gezelligheid. Op het ruime 

privéterras met loungehoek is het heerlijk 

genieten en met de heaters is het ook in de wat 

koudere maanden comfortabel. En natuurlijk is 

blokhut de Boomstronk van alle gemakken 

voorzien zodat uw gasten niets te kort komen.  

 Voor groepen tot 120 personen 

 Originele zaal voor feesten en 

bijeenkomsten 

 Voorzien van een eigen terras 

 Grote keuze uit buffetten vers vanuit eigen 

keuken 

De Veluwezaal 

De Veluwezaal is een prachtige, ruime zaal die 

zich aanpast aan al uw wensen. De zaal is 

geschikt voor feesten, vergaderingen, 

dansavonden, diner dansants, presentaties, 

beurzen of seminars. De Veluwezaal kan door 

flexibele paneelwanden in twee of drie ruimtes 

worden ingedeeld, waardoor de zaal geschikt is 

voor grote en kleine groepen.  

 Voor groepen tot 500 personen 

 Flexibel in te delen 

 Aangrenzend terras met openslaande 

deuren

  

 



 

 

Brasserie 14

Gezellig een kopje koffie doen, genieten van een 

heerlijke lunch, een goed glas wijn of een 

eerlijk diner? De verse ingrediënten zorgen 

voor pure smaken in alles wat wij serveren.  

De goede service met passie voor het vak maakt 

u bezoek aan de brasserie onvergetelijk. Kom 

langs, beleef en geniet! Brasserie 14 is 

beschikbaar voor iedereen. Wij serveren ook 

hier uw high tea, babyshower, high wine  

en high beer. 

High Tea 

 Soep van de dag en een pasteitje met 

ragout 

 Sandwiches met rauwe ham en oude kaas 

met mosterdsaus 

 Wraps met carpaccio en truffelmayonaise 

en gerookte zalm met piccalilysaus 

 Warme scones met slagroom en jam 

 Muffins, Brownies, Eclairs, soesjes en 

bonbons 

 Vers fruit 

 

€ 18,50 per persoon 

 
High Wine   

 Prosecco met een broodplankje  

 Chardonnay met gerookte zalm  

 Primitivo met een stuk kalfsvlees 

 Pedro ximinez met een kaasplankje 

 

€ 22,50 per persoon 

 

High Beer 

 Weizen met een broodplankje  

 Blond bier met gerookte zalm  

 IPA met een stukje kalfsvlees 

 Trippel met een kaasplankje 

 

€ 22,50 per persoon 

 

 

 



 

 

Lunchbuffetten  

Lunchpakket       

 twee belegde broodjes 

 één krentenbol 

 Flesje water 

 één stuk handfruit 

 Candybar 

 

€ 9,95 per persoon 
 

 

Broodjes lunch op tafel   

      

 Soep van de dag  

 Boerenbrood met appelstroop  

en jonge kaas 

 Stokbrood met huzarensalade  

 Broodje kroket  

 Handfruit 

 

€ 13,50 per persoon 

 

 

Lunchbuffet   

     

 Soep van de dag 

 Diverse soorten brood 

 Diverse kaas en vleeswaren 

 Warme snack 

 Huzarensalade 

 Rauwkostsalade 

 Zoetigheden 

 Handfruit 

 

€ 18,50 per persoon 

 

Lunchbuffet  

     

 Soep van de dag 

 Diverse soorten brood 

 Diverse soorten kaas en vleeswaren 

 één “vette salade” 

 één “gezonde salade” 

 Vers fruitsalade 

 twee warme gerechten 

(één vlees en één vegetarisch) 

 Kaasplateau 

 Dessert items 

 Saladebuffet met diverse soorten rauwkost 

en condiments 

 

€ 25,00 per persoon 

 



 

Dinerbuffet  

Dinerbuffet? Of misschien toch een BBQ? Het kan allemaal bij ons in de Veluwezaal of in de blokhut. 

Wilt u een culinair buffet dan zorgen we ervoor dat er mooie linnen gedekte tafels zijn. Of wilt u 

genieten van een heerlijk eigen stuk gegrild vlees? Dan is het BBQ-buffet precies wat u nodig heeft, van 

een goed stuk vlees tot aan iets vegetarisch. Er is voor ieder wat wils. Samen met u en uw gasten gaan 

we ervoor zorgen dat het een geslaagd diner wordt! 

 

Basisbuffet       

 

 Tomatensoep met groene kruiden 

(uitgeserveerd) 

 Aardappelsalade  

 Rundvleessalade 

 Zalmsalade  

 Varkensfilet in champignonsaus 

 Gemarineerde kippendij met satésaus 

 Witvis in oosterse marinade 

 Gele rijst 

 Friet met mayonaise 

 Seizoensgroenten 

 Groene salade met diverse garnituren 

 Stokbrood met kruidenboter 

 

€ 19,50 per persoon 

 

 

BBQ basis buffet     

 

 Stokbrood met kruidenboter 

 Groene salade met dressing 

 Aardappelsalade 

 Rundvlees salade 

 Huzarensalade 

 Diverse sausen inclusief satésaus 

 

€ 5,00 per persoon 

 

 



 

Het buffet is uit te breiden met: 
 
Voorgerechten  
  

 Pastasalade met diverse groenten en ham reepjes      € 1.95 per persoon 

 Rosbief met truffel mayonaise        € 2.85 per persoon 

 Carpaccio met pesto, zongedroogde tomaat, rucola en parmezaanse kaas € 4.00 per persoon 

 Charcutterie van diverse luxe vleeswaren      € 3.85 per persoon 

 Gerookte kipfilet met kerrie mayonaise      € 2.25 per persoon 

 Coburger ham met meloen        € 3.25 per persoon 

 Ardenner paté met gekonfijte rode ui       € 1.75 per persoon 
 

 Visplateau met diverse gerookte vissoorten      € 5.25 per persoon 

 Gerookte zalm met garnalen en cocktailsaus      € 5.60 per persoon 

 Hele gepocheerde zalm         € 4.75 per persoon 

 Vis terrine met gemarineerde komkommer      € 2.75 per persoon 
 

 Salade caprese met pesto en rucola       € 2.50 per persoon 

 Couscous salade met diverse soorten groenten      € 1.85 per persoon 

 Salade geitenkaas met granaatappelpitjes      € 3.25 per persoon 

 Dungesneden rode biet met walnoten, geitenkaas en honing    € 2.75 per persoon 

 Griekse salade met feta en olijven       € 1.85 per persoon 
 

Hoofdgerechten 
 

 Biefstukpuntjes met ui, champignons en paprika     € 6.00 per persoon 

 Varkenshaas met karameljus        € 5.00 per persoon 

 Maïskip suprême met provenciaalse jus       € 4.50 per persoon 

 Runderstoof          € 3.50 per persoon 

 Parelhoen met een jus van bospaddenstoelen      € 6.00 per persoon 

 Runderlende in jus van zilveruitjes       € 6.00 per persoon 
 

 Zalmfilet met een salsa van tomaat en paprika      € 6.00 per persoon 

 Kabeljauw met kreeftenjus        € 5.00 per persoon 

 Visstoof met een saus van dille        € 3.50 per persoon 

 Meervalfilet met wittewijnsaus        € 4.00 per persoon 

 Gamba’s met knoflook, bosui en rode peper      € 5.00 per persoon 
 

 Vegetarische lasagne van diverse groenten en zoete aardappel    € 3.75 per persoon 

 Groentenquiche          € 3.50 per persoon 

 Mexicaanse bonenschotel met koriander en crème fraiche    € 4.00 per persoon 
 

 Provenciaalse roseval aardappels       € 1.00 per persoon 

 Romige aardappelgratin         € 1.50 per persoon 

 Gebakken krieltjes         € 0.85 per persoon 

 Penne in roomsaus         € 1.25 per persoon 

  



 

 

Stamppot buffet  

 

 Stamppot zuurkool 

 Stamppot boerenkool 

 Hutspot 

 Rookworst 

 Verse worst 

 Speklappen 

 Mosterdjus 

 Piccalilly 

 Augurk zilverui 

 Mosterd 

 Gebakken uitjes 

 

€ 19,50 per persoon 

 

 

Satébuffet      

      

 Kipsaté met satésaus 

 Huzarensalade 

 Stokbrood met kruidenboter 

 Friet met mayonaise 

 Nasi 

 

€ 15.00 per persoon 

 

 

De BBQ is uit te breiden met: 

 

 Pastasalade   

€ 1.80 per persoon 

 

 Zalmsalade   

€ 1.95 per persoon 

 

 Griekse salade  

€ 1.85 per persoon 

 

 Tapanade en aioli 

€ 0.50 per persoon 

 

 

 

Vleespakket lekker     

      

 BBQ-worst  

 Gemarineerde kipfilet  

 Kipsaté  

 Gemarineerde speklap  

 Runderhamburger  

 

€ 16.50 per persoon 

 

 

Vleespakket heerlijk 

 

 Varkensprocureurlapje  

 Drumsticks  

 Gemarineerde varkenskarbonade  

 Schaslick  

 Runderhamburger  

 

€ 19.50 per persoon 

 

 

Vleespakket culinair    

      

 Spare ribs  

 Varkenssaté  

 Biefstuk  

 Lamsspiesjes 

 Runderhamburger 

 

€ 25.50 per persoon 

 

 

Vispakket      

      

 Garnalen spies  

 Zalm pakketje  

 Visspies  

 Witvis pakketje  

 

€ 19.50 per persoon 

 

 



 

 

Vegetarisch pakket 

 

 Halve maiskolf    

€ 2.50 per persoon 

 

 Vegetarische burgers    

€ 3.00 per persoon 

 

 Vegetarische worstjes    

€ 3.00 per persoon 

 

 Vegetarische shaslick    

€ 3.50 per persoon 

Op aanvraag: 

 

 Hele kip aan spit  

 Speenvarken aan spit  

 Hele entrecote (aangesneden op buffet)  

 Hele varkensfilet (aangesneden op buffet)

 

 

Dessertbuffetten 
 
Na een overheerlijk buffet, kunt u uw avond 

perfect afsluiten met een dessert. Wij bieden u 

de volgende mogelijkheden. 

 

Dessert van de chef    

 

 Bavarois met vruchten coullis, vanille ijs en 

slagroom  

 

€ 5.50 per persoon 

 

 

Dessert buffet    

 

 Diverse soorten bavarois 

 Chocolademousse 

 Roomijs 

 Slagroom 

 

€ 9.75 per persoon 

 

 

 

 

Aanvullende mogelijkheden: 

 

 Vers fruit     

€ 2.25 per persoon 

 

 Crème brulee      

€ 1.95 per persoon 

 

 IJstaarten, diverse smaken    

€ 1.75 per persoon 

 

 Cheesecake      

€ 2.50 per persoon 

 

 Omelet siberienne, ijstaart  

met merengue     

€ 2.50 per persoon 

 

 Broodpudding van suikerbrood    

€ 1.50 per persoon 

 

 Tiramisu      

€ 1.95 per persoon

 



 

 

Feestarrangement:   
 

Feestavond vanaf 19.50 p.p. 

Vier uw feest in één van onze unieke locaties. Deze prachtige ruimtes zijn geschikt voor elk type feest. 

Wilt u het intiem houden dan plaatsen wij mooie linnen gedekte tafels en overal zullen de kaarsen 

branden. Gaat het dak er af? Dan mag de dj of de band op het podium lekker losgaan voor alle gasten op 

de dansvloer.  

Ons feest arrangement is samengesteld voor ieder type feest, zo ontvangen wij de gasten met koffie en 

thee, op alle tafels plaatsen wij wat lekkers, gedurende de avond worden diverse hapjes geserveerd en 

uw gasten kunnen onbeperkt consumpties bestellen! Wilt u de avond aanvullen met een lekker stuk 

gebak, luxe hapjes of afsluiten met een warme snack, vraag dan snel naar de mogelijkheden.  

 

Basisarrangement       

 

 Koffie/thee 

 Drie uur binnenlands gedistilleerde 

dranken  

 Zoutjes en nootjes   

 Bittergarnituur 4 stuks p.p. (2 rondes) 

 Inclusief zaalhuur 

 

Hapjes 

 

 Kaas 

 Worst 

 Komkommer 

 

€ 19,95 per persoon 

 

Uw arrangement is uit te breiden met: 

Gebak 

 Cake     

€ 1.50 per persoon 

 Petit four     

€ 2.75 per persoon 

 Gesorteerd gebak    

€ 3.00 per persoon 

 

   

Sweet table 

      

 Brownie 

 Boterkoek 

 Mini muffins 

 Soesjes 

 eclairs  

 

€ 4.50 per persoon 

 
 



 

Verlenging dranken afkoop: 
 
 

Extra drank afkoop Binnenlands p.p. 

Koffie/thee 

Binnenlands gedistilleerde dranken 

1 uur 2 uur 4 uur 6 uur 

€ 7,50 € 15,00 € 30,00 € 45,00 

Extra drank afkoop Binnen- buitenlands p.p. 

Koffie/thee 

Binnen- en buitenlandse gedistilleerde dranken 

€ 10,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 

 
 
 
Hollands gedistilleerde dranken 

 

 Korenwijn  

 Vieux  

 Jonge jenever  

 Oude jenever  

 Berenburg  

 Brandewijn  

 Bessenjenever  

 Advocaat 

 

 

 

 

Buitenlandse gedistilleerde dranken 

 

 Anijsdranken  

 Cognac  

 Armagnac 

 Vodka  

 Brandy  

 Calvados  

 Grappa 

 Tequila  

 Whiskey  

 Rum  

 Gin 

 Bitter 

 



 

 

Extra bij te boeken: 

 

Warm   

     `    

 Gemengd bittergarnituur 4 stuks      € 3.75 per persoon 

 Bitterbal         € 0.85 per persoon 

 Mini kaassoufflé        € 0.60 per persoon 

 Kipnugget        € 0.45 per persoon 

 Gehaktballetje        € 0.70 per persoon 

 Frikandelletje        € 0.40 per persoon 

 Vlammetje        € 0.90 per persoon 

 Dim sum         € 1.20 per persoon 

 Mini worstenbroodje       € 0.85 per persoon 

 Butterfly garnaal        € 0.80 per persoon 

 Mini loempia        € 0.40 per persoon 

 Yakitoryspiesje        € 1.35 per persoon 

 Inktvisringen        € 0.45 per persoon 

 Uiringen         € 0.40 per persoon 

 Garnalen krokketje       € 1.30 per persoon 

 Chorizo krokketje       € 1.30 per persoon 

 

Koud 

 

 Brie         € 1.00 per persoon 

 Pestokaas         € 1.50 per persoon 

 Old Amsterdam        € 1.50 per persoon 

 Port salut         € 1.70 per persoon 

 Harde worst        € 1.30 per persoon 

 Grilworst         € 0.80 per persoon 

 Chorizo         € 1.00 per persoon 

 Gevuld eitje        € 1.20 per persoon 

 Caprese spiesje        € 2.00 per persoon 

 Ham meloen        € 1.80 per persoon 

 Roggebrood met haring       € 1.20 per persoon 

 Peppedew        € 1.30 per persoon 

 Wrap gerookte zalm       € 1.40 per persoon 

 Wrap carpaccio        € 1.52 per persoon 

 Wrap roomkaas        € 1.30 per persoon 

 Wrap gerookte kip kerrie      € 1.50 per persoon 

 Mini hoorntje met room paté      € 2.30 per persoon 

 Mini hoorntje roomkaas       € 2.60 per persoon 

 Mini hoorntje zalmmousse      € 2.50 per persoon 

 Kaasstengel        € 1.10 per persoon 

 



 

Uiteraard kunnen wij ook een heerlijk hapjesbuffet voor u verzorgen. Dit zullen wij dan feestelijk 

presenteren zodat de gasten zelf hun hapjes kunnen kiezen. Het buffet zullen wij dan tijdens de avond 2 

uren laten staan en eventueel bijvullen. Het hapjesbuffet is te reserveren vanaf € 15,50 per persoon. 

 

Hapjesbuffet 

 

 Huzarensalade 

 Pastasalade 

 Tonijnsalade 

 Zalmsalade 

 Zoute haring met uitjes 

 Gerookte zalm 

 Gehaktballetjes in zoetzure saus 

 Kipsaté met satésaus 

 Kaasplank met Hollandse en  

Franse kaassoorten 

 Stokbrood, kruidenboter en tapenade 

 

Einde avond snacks 

 

 Puntzak friet     

€ 2.50 per persoon 

 

 Broodje beenham     

€ 5.50 per persoon 

 

 Broodje pulled pork    

€ 5.75 per persoon 

 

 Broodje pulled chicken    

€ 5.75 per persoon 

 

 Pizza broodje    

€ 5.50 per persoon 

 

 Kaasbroodje     

€ 4.00 per persoon  

 

 Broodje shoarma     

€ 4.50 per persoon 

 

 Broodje hamburger    

€ 5.75 per persoon 


