DE SERRE
Naast het Lunchcafé van De Moestuin zit een kleine een aanbouw, genaamd de Serre. Je kan hier
samenkomen met je gezelschap en in een informele sfeer apart zitten van de rest van ons terras en
Lunchcafé.

RESERVEREN VAN DE SERRE
Reserveren van de Serre kan door te bellen (030-21 44 869) of mailen naar info@moestuinutrecht.nl.
DE SERRE IS TE RESERVEREN…
… voor 4 - 20 gasten (volwassenen en kinderen) Met de huidige regelgeving voor maximaal 6 personen.
… tussen 10.00 en 17.00 uur (of een tijdvak daartussen)
… in combinatie met een mix van ons taart & gebak, lunch en/of borrel
… met 2 lange tafels, banken en stoelen
… voor een vergadering, feestje, High Tea of Workshop
… met 1 flipover met papier en stiften
… in combinatie met een lange picknicktafel (alleen bij mooi weer :)
GOED OM TE WETEN
Je betaalt bij een minimale besteding (in overleg, afhankelijk van dag en tijdstip) geen locatiekosten voor
het reserveren van de Serre. Er zijn geen AV-middelen beschikbaar. In overleg zetten wij tegen een
bijdrage van € 7,50 een flipover met papier en stiften voor u klaar.
IN HET NAJAAR
De Serre is een overdekte ruimte met 3 wanden. Eén wand is open. In het najaar hangen we een
transparant zeil voor deze open wand, zodat u winddicht binnen zit. We stoken de ruimte met een
houtkacheltje op om het heerlijk behaaglijk te maken in onze Serre.
VOOR GEZELSCHAPPEN VANAF 6 PERSONEN
Moestuinboterhammen
Soep vooraf & Moestuinboterhammen & soep
Soep vooraf & Moestuinboterhammen met salade
Moestuinboterhammen in combinatie met ons huisgemaakt taart & gebak
Moestuinboterhammen & soep vooraf in combinatie met ons huisgemaakte taart & gebak
Moestuinboterhammen, soep & salade in combinatie met ons huisgemaakte taart & gebak
High Tea: onbeperkt thee, een hartige start, blussend tussendoortje en zoete afsluiters
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€ 8,00 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 15,00 p.p.
€ 12,00 p.p.
€ 16,00 p.p.
€ 18,00 p.p.
€ 20,00 p.p.

