
Feesten

Partijen

ContaCtgegevens en bezoekinFormatie:

restaurant mauritshoeve/Het koetshuis

maartensdijkseweg 9

3723 mC bilthoven

0346-212018

restaurant@mauritshoeve.nl

zes dagen in de week geopend.

maandag geopend vanaf 11:00 uur. 

Dinsdag gesloten.

Woensdag t/m zaterdag geopend vanaf 11:00 uur.

zondag geopend vanaf 10:00 uur.

De Maurits Hoeve HEt Koetshuis

&

a la carte | Feesten & partijen | Huwelijk | Uitvaart & condoleance | zakelijk



De locaties bieden diverse ruimtes die geschikt zijn voor 

grote of kleine(re) aantallen. U heeft de beschikking over 

een eigen afgesloten zaal, waar u en uw gasten vrijuit 

kunnen gaan en staan. bij mooi weer kunt u, als het 

mogelijk is, gebruik maken van ons weiland.

Wat betreft de catering is er veel mogelijk. Hierbij 

kunt u denken aan een aangeklede borrel, een buffet 

of zelfs een uitgeserveerd zesgangendiner. Het kan 

naar uw wens worden ingevuld.

Wij werken samen met een styliste die, indien 

gewenst, graag met u meedenkt over de aankleding 

van de zaal. in een vrijblijvend gesprek zal zij samen 

met u kijken welke mogelijkheden er zijn om alles 

perfect op elkaar af te stemmen en geheel in eigen 

sfeer en thema een unieke styling neer te zetten. 

als u iets te vieren heeft of iets wil organiseren, maak dan 

een afspraak om de mogelijkheden samen te bekijken.

naast het à-la-cartegedeelte zijn restaurant mauritshoeve 

en Het koetshuis geschikt voor uiteenlopende partijen, 

zoals jubilea, verjaardagen, recepties of feestavonden.

ongeacht wat de reden is voor een feestje of partij: u 

bent van harte welkom!

Feesten & partijen

niets is bij ons te gek,

alles is besPreekbaar.

De locaties bieden diverse ruimtes die 

geschikt zijn voor grote of kleine aantallen. De 

mauritshoeve is geschikt tot maximaal 100 

personen die zittend kunnen dineren of 130 

staand voor bijvoorbeeld een receptie. 

Het koetshuis heeft beschikbaarheid tot 120 

zittend en 250 staand. U heeft de beschikking 

over een eigen afgesloten zaal, waar u en uw 

gasten vrijuit kunnen gaan en staan.

De Maurits Hoeve

HEt Koetshuis


