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Bij de Hajé locatie kunt u terecht voor
een condoleance na een crematie of
begrafenis. In discrete en persoonlijke sfeer
bieden wij u een samenzijn, waarbij wij op
gepaste wijze omgaan met de gevoelens
van de nabestaanden en genodigden.
Omdat er in deze moeilijke periode al
zoveel geregeld moet worden, helpen
wij u graag met de organisatie. Uiteraard
is het mogelijk invulling te geven aan uw
persoonlijke voorkeuren en wensen.
Bij Hajé Natuurpark is het tevens
mogelijk om een uitvaartceremonie te
houden. voor meer informatie verwijzen
wij u naar pagina 3 en 4.

Hotels

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met afdeling Banquet Sales, u
kunt de afdeling bereiken op 0320 286
143 of via contact@haje.nu.
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Uitvaart of condoleance
bij Hajé

Rest ons nog om u sterkte toe te wensen in
deze moeilijke tijd.

“Hajé de Lepelaar”

Natuurpark Lelystad
Hajé restaurant Natuurpark is de vierde Hajé vestiging in Lelystad.
Het restaurant is gelegen in het hart van Natuurpark Lelystad, wat
onder het beheer van Het FlevoLandschap valt. Het is mogelijk
(een deel van) het restaurant of de aangrenzende Meerkoetzaal
af te huren voor een condoleance.

Waterlely

Hajé restaurant Natuurpark biedt de mogelijkheid om
de naastgelegen Waterlely te huren voor een uitvaart of condoleance. Dit bijzondere paviljoen ligt los van het restaurant, het
paviljoen is voorzien van veel glas en biedt een prachtig uitzicht
over de groene en rustgevende omgeving.
De Waterlely heeft ruimte voor 80 zitplekken en
100 staanplaatsen

Uitvaart ceremonie of condoleance
in de Waterlely
Huur Waterlely, 1 uur						€ 195.00
Huur Waterlely , 3 uur						
€ 295.00
Verlenging per uur 						€ 69.00
Huur Waterlely, 8 uur 						

€ 549.00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief een gesprek op locatie voorafgaand aan de ceremonie of condoleance.
Inbegrepen zijn een standaard zaalopstelling en gebruik van onze technische apparatuur, zoals plasmaschermen,
een beamer, een microfoon en een geluidsinstallatie. Gebruik maken van onze technische apparatuur kan alleen met
begeleiding van een gastheer/gastvrouw van Hajé.
Begeleiding tijdens ceremonie of condoleance € 29.00 per uur.

Hajé Nieuwegein

Hajé Joure

Hajé Nieuwegein is de toegangspoort tot de Nieuwe Hollandse Waterline en het Eiland van Schalkwijk,
het is de ‘etalage’ voor het achterland. Hajé Nieuwegein beschikt over een zaal op de eerste verdieping
met eigen toegang tot een zonnig terras en een weids uitzicht over de weilanden. Daarnaast beschikt
Nieuwegein over een ruime “loods” met toegang tot het terras, deze ruimte is geschikt voor
grote gezelschappen.

Hajé Joure beschikt over een intieme bibliotheek waar u terecht kunt met 20 personen.
Aangrenzend aan de bibliotheek vindt u de Jousterzaal, een mooie rustige ruimte voor groepen
vanaf 45 personen. Van de bibliotheek en Jousterzaal kan ook één grote zaal worden gemaakt.
Deze ruimtes zijn geschikt voor het houden van condoleances voor kleine gezelschappen.

Hajé de Lepelaar &
Hajé de Aalscholver
Lelystad
Aan de A6 vindt u Hajé de Lepelaar en de Aalscholver, beide locaties beschikken over een ‘paviljoen’
en een serre met uitzicht op de omliggende natuur na nationaal Park de Oostvaardersplassen.
De locaties bieden plaats aan zo’n 100 personen.

Hajé de Taveerne
Lelystad
Hajé de Taveerne is gevestigd bij de Werf van Batvialand. Een prachtige locatie, met de ambiance van
de VOC-tijd. Hajé de Taveerne beschikt over meerdere zalen en ook is het mogelijk om
het restaurant (gedeeltelijk) af te huren voor een condoleance.

Koffie arrangementen
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Lunch arrangementen
3

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen
Koffie of thee					

€ 2.10 p.p.

Één kopje koffie/thee met cake 		
Twee kopjes koffie/thee met cake		

€ 3.50 p.p.
€ 4.50 p.p.

Één kopje koffie/thee met een gevulde koek
Twee kopjes koffie/thee met een gevulde koek

€ 3.95 p.p.
€ 4.95 p.p.

Één kopje koffie/thee met gebak			
Twee kopjes koffie/thee met gebak		

€ 4.50 p.p.
€ 5.50 p.p.

Luxe koffietafel 					
€ 21.50 p.p.
Duur: 2 uur
Onbeperkt een ruime keuze aan koffie van eigen Hajé
koffiebonen en Fairtrade thee van Clipper Tea*. Daarnaast
kunt u proeven van Engelse scones met slagroom en jam, cake,
petit fours, roomboterkoekjes, mini sandwiches met kip, gerookte zalm en oude kaas, mini quiches, fruitsalade en vers fruit.
*Over Clipper Tea
Clipper Tea komt uit Dorset in Engeland, waar ze een kop verse thee natuurlijk zeer serieus nemen. de theemeesters van
Clipper Tea doen dan ook hun uiterste best om de beste
kruiden en thee voor ons te vinden, van de beste plantages en kruidentuinen over de hele wereld. groene thee, witte thee of ouderwetse
Earl Grey thee, hisbiscusthee of muntthee, die van ons is in ieder geval
altijd 100% biologisch en heeft altijd het Fairtrade label.

Belegd broodje					€ 2.35 p.p.
Met ham of kaas
Hajé lunch 					
€ 9.95 p.p.
Drie plakken boerenlandbrood met een kroket,
tonijnsalade en extra belegen kaas, geserveerd
met naar keuze een glas melk, karnemelk
of verse jus d’orange
Lunchbuffet 					€ 15.50 p.p.
Wij serveren op het buffet bruin en wit brood,
bruine en wit¬te bollen, krentenbrood,
beschuit, vleeswaren, kaas, rauwkost, soepen,
kroket of saucijzenbroodje, vruchtenjams,
hagelslag, pindakaas, vers handfruit, koffie/thee,
melk.
Lunchbuffet compleet maken? 			
Fries suikerbrood, boerenlandbrood,
croissants, roggebrood, salades, jus d’orange.

€ 3.00 p.p.

Heeft u andere wensen? Vraag bij uw Hajé locatie naar meer
informatie of de buffettenmap.

Diner arrangementen

Dranken arrangementen
3

3

Wij bieden diverse mogelijkheden voor dinerbuffetten of a la
carte diners. Vraag bij uw Hajé locatie naar meer informatie of
de buffettenmap.

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen
Borrelarrangement 				
€ 9,75 p.p.
Één uur lang lang schenken wij onbeperkt bier, frisdranken en
wijnen. Daarnaast serveren wij u nootjes op tafel, kaas, worst
en bitterballen van Chef Thor.
Verlengen p.p.p.u. € 4,75
Receptie arrangement
		
€ 13,50 p.p.
Één uur lang schenken wij onbeperkt bier, frisdranken en wijnen. Daarnaast serveren wij nootjes op tafel, kaas, worst, toast
met gerookte zalm, toast met tonijnsalade, spiesjes van mozzarella en cherrytomaatjes en mini quiches.
High Wine arrangement
		
€ 23,50 p.p.
Bij ontvangst schenken wij u eerst een glas prosecco. Daarna
drie glazen wijn naar keuze; wit, rosé, rood. hierbij serveren
wij een antipasti schotel bestaande uit: brood met kruidenboter en tapenade, nootjes, olijven, rauwe ham, diverse kaas- en
worstsoorten, piri piri kippenboutjes en mini merguezworstjes.

“Hajé Natuurpark Lelystad”

Contactpagina
Vragen, een offerte ontvangen of reserveren?
Neem gerust contact op met afdeling Banquet Sales,
u kunt de afdeling bereiken op 0320 286 143 of via contact@haje.nu.

Reserveringsvoorwaarden
Wij zetten graag een reservering voor u in optie, u ontvangt van ons een offerte op basis van uw wensen.
deze offerte heeft een bepaalde geldigheid.
Offertes onder €1.000.De offerte is zeven dagen geldig. Bent u akkoord met de offerte? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke
bevestiging en maken wij uw reservering definitief.

		Hajé de Lepelaar 					Hajé de Aalscholver
		
Rijksweg A6, de Lepelaar 4			
Rijksweg A6, de Aalscholver 2
		8218 PX Lelystad					8218 PW Lelystad
		Hajé de Taveerne					Hajé Natuurpark
		Oostvaardersdijk 01-09			Vlotgrasweg 1
		
8244 PA Lelystad 				
8219 PP Lelystad
		Hajé Nieuwegein 					Hajé Joure		
		Waterliniedok 1					Klokmakkerij 1
		
		3433 NV Nieuwegein				8501 ZS Joure

Offertes boven €1.000.De offerte is 21 dagen geldig. Wij maken uw reservering graag definitief. Stuur de offerte ondertekend retour en
voeg de volledige gegevens daarbij. U ontvangt dan aanbetalingsverzoek van 50% van de totaalsom. Na ontvangst
van de aanbetaling maken we de reservering definitief.
Heeft u meer tijd nodig? In overleg kan de optie verlengd worden.

Annulering:
Wij vinden het erg jammer als u uw partij bij ons annuleert. Wij zijn in geval van annulering helaas genoodzaakt om
een bedrag in rekening te brengen:
1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de datum van de reservering wordt 0% in rekening gebracht.
2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de datum van de reservering wordt 25% in rekening gebracht.
3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de datum van de reservering wordt 50 % in rekening gebracht.
4. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de datum van de reservering wordt 100% in rekening gebracht.

Definitief aantal gasten doorgeven:

www.haje.nu

Wij ontvangen het definitieve aantal gasten graag 7 dagen voor de partij. Op basis van dit aantal personen zal de
uiteindelijke rekening gemaakt worden. Indien er meer gasten komen dan doorgegeven, zal dit worden toegevoegd aan de rekening.
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