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welkom bij Hajé de Taveerne

graag laten wij u kennismaken met onze veelzijdigheid

een sfeervolle brasserie gevestigd in Batavialand te Lelystad.

in Batavialand gaat u op reis door 7.000 jaar Nederlandse geschiedenis, met water als bittere vijand en als  
bron van voorspoed als thema. Batavialand bestaat uit een buiten gedeelte ‘de werf’ en binnen gedeelte  

‘het museum’. op de werf beleeft u een 17de -eeuws avontuur over oude schepen en ambachten. ziet u hoe  
schepen op authentieke wijze worden gemaakt en gaat u aan boord van de reconstructie van het  

VOC-schip de Batavia. Batavialand realiseert de bouw van de schepen door middel van re-integratie- en  
werkervaringstrajecten. op die manier speelt Batavialand een belangrijke rol in het leven van mensen voor wie  

de afstand tot de arbeidsmarkt, in de loop der jaren door omstandigheden, te groot is geworden. 
in het museum komt u alles te weten over de oeroude geschiedenis van Flevoland, met haar jonge polders. 

dat lijkt onlogisch maar is het niet. voordat Flevoland bestond was er de Zuiderzee, maar voor  
deze periode was er al sprake van land. 

Batavialand is te boeken als unieke locatie voor uw (bedrijfs)evenement of vergadering. het leent zich  
het gehele jaar door uitstekend als locatie voor tal van meetings en festiviteiten. 

met ruime buitenterreinen en verschillende bijzondere ruimtes creëren we graag een sfeervolle locatie  
voor uw bijeenkomst. van intiem naar groots. stelt u zich eens voor: de werf, het VOC-schip Batavia en/of  

het museum exclusief voor al uw medewerkers of relaties. een speciaal thema of uitbreiding  
met een teambuilding activiteit is ook mogelijk. 

voor meer informatie en prijzen verwijzen wij u graag naar de brochure van Batavialand.

ons restaurant is een heerlijke locatie om bij te komen van alle indrukken die u in Batavialand hebt opgedaan.
u kunt er terecht voor een kopje koffie met gebak, een snelle lunch of juist een uitgebreid diner.

er zijn tal van arrangementen mogelijk voor lunches en diners, partijen en vergaderingen.
het restaurant heeft een capaciteit van max. 120 personen, maar in combinatie met de zalen 

en buitenlocaties zijn de mogelijkheden bijna eindeloos!



2

algemeen

maak kennis met Hajé 

» Hajé Restaurants        pagina 3
» Hajé Hotels         pagina 4
» Hajé Shops & Markets         pagina 5

» koffie- en theefaciliteiten       pagina 6
 o high tea         pagina 6
 o koffie stop         pagina 6
» ontbijten          pagina 7
» lunchen         pagina 8
» dinerbuffetten          pagina 9
» extra’s          pagina 20
» kinderfeestjes         pagina 21

feesten & bruiloften 
» feestavond of bruiloft         pagina 22
 o Hajé feestavond        pagina 22
 o Hajé feestavond extra       pagina 22 
 o Hajé feestavond exclusief      pagina 22
» borrelarrangementen         pagina 23 
 o high Wine        pagina 23 
 o borrelarrangementen        pagina 23 
 o receptie         pagina 23
 o bittergarnituren        pagina 23 

Hajé zakelijk 
» 4-uurs vergaderarrangement (halve dag)     pagina 24
» 8-uursvergaderarrangement (hele dag)      pagina 24

meer Hajé

» algemene voorwaarden        pagina 25



3

Hajé restaurants

Hajé restaurant De Lepelaar & De Aalscholver bij Lelystad 

om niet alleen de voorbijgaande automobilist maar ook de fietsers en waterrecreanten uit de omringende                  
natuurgebieden te kunnen bedienen, zijn restaurant de Aalscholver en de Lepelaar door middel van een 
voet-/fietspad verbonden met de omliggende natuurgebieden. de terrassen grenzen aan die gebieden waar u de 
kikkers kunt horen kwaken. onze restaurants langs de rijksweg A6 beschikken beide over een ‘paviljoen’ en een serre. 
mooie accommodaties met een prachtig uitzicht op de omliggende natuur die plaats bieden aan zo’n 100 personen. 
deze ruimtes zijn ook te reserveren voor een feest of receptie.

Hajé Natuurpark

het restaurant Hajé Natuurpark is gelegen in het hart van Natuurpark Lelystad. u kunt er terecht voor meer dan 
alleen verse koffie met gebak of een lekkere, gezonde lunch. ook voor feesten, partijen en jubilea is het Natuurpark 
een bijzondere locatie. hiervoor staat het restaurant en de naastgelegen zaal ter beschikking maar ook de Waterlely, 
een apart gebouw midden in de natuur. ontdek het Natuurpark te voet of ga mee met één van de vele excursies van 
Flevolandschap. kom vervolgens compleet tot rust op het terras aan het water en geniet van het  spectaculaire uitzicht 
op de omliggende natuur en de dieren.  

Hajé Nieuwegein 

Linielanding is dé toegangspoort tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Eiland van Schalkwijk. het is de ‘etalage’ 
voor het achterland. op deze plek langs de snelweg A27 kunnen passanten en toeristen terecht voor een lokaal en 
regionaal geproduceerd hapje en drankje. zij parkeren er hun auto en kunnen te voet, op de fiets of per kano het 
gebied verkennen. Hajé is exploitant van Linielanding en wij werken zoveel mogelijk met producten uit de regio en 
stellen zo agrariërs in de gelegenheid om hun producten aan te bieden. het streektransferium wil op deze manier 
bijdragen aan de versterking van de regionale economie, het milieu en het landschap.

Hajé Heerenveen

Hajé hotel Heerenveen is centraal gelegen in Friesland. het restaurant op de eerste etage biedt ruimte aan 150 gasten 
en heeft een geweldig uitzicht over het klaverblad Heerenveen. naast dineren in het restaurant kunnen grote groepen 
ook kiezen voor private dining in één van de sfeervolle zalen. 

Hajé Joure

ons restaurant in Joure nodigt uit tot een uitgebreid diner of een snelle lunch. zoals op elke Hajé vestiging voeren 
natuurlijke producten de boventoon onze menukaart, bereid op traditionele wijze. bezoek ook eens onze bibliotheek, 
een verademing in een hectisch bestaan of vier een onvergetelijk feest in de overdekte binnentuin.

Hajé de Taveerne

deze Hajé locatie is tevens de entree van de Lelystadse werf van Batavialand. een combinatiebezoek is dan ook snel 
gemaakt. overdag verwelkomen wij u graag bij brasserie de Taveerne voor een lekker kopje koffie, vers gebak of een 
heerlijke lunch. indien u met een grote groep bent openen wij, op reservering, ook voor een diner of een feestavond. 

spring altijd in het diepe,

het ondiepe doet namelijk zeer
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Hajé hotels 
op vier verschillende plaatsen in Nederland kunt u bij Hajé overnachten. van het sportieve Heerenveen, het Friese 
plaatsje Joure of uniek overnachten in de natuur of op het water bij Lelystad. 

Hajé hotel Joure 

sfeervol restaurant, een gezellige bibliotheek en een overdekte binnentuin...

Hajé hotel Joure heeft 47 fijne hotelkamers, welke met veel liefde zijn ingericht. u hebt de keuze uit een kamer met 
douche, een kamer met bubbelbad of een gewoon bad. verder beschikken alle kamers over WiFi en een televisie. in 
Joure is ook een luxueuze suite aanwezig. ‘s ochtends staat er een royaal ontbijtbuffet voor u klaar in de prachtige 
binnentuin.

Hajé hotel Heerenveen 

warme ambiance in Engelse stijl...

een lobby met een huiselijke uitstraling, een uitstekend meetingpoint voor vrienden, familie of collega’s. in het 
restaurant kunt u terecht voor een heerlijk diner. in onze bar kunt u starten met een aperitief of uw diner afsluiten met 
een perfect kopje espresso.

Hajé hotel Heerenveen heeft 55 hotelkamers. allemaal ingericht in een eigen unieke stijl, beschikken de kamers over 
een douche, toilet, WiFi en een televisie. een royaal ontbijtbuffet geeft uw dag een goede start.

Hajé de Aalscholver en Hajé de Lepelaar 

overnachten in de Nieuwe Wildernis 

de luxe waterlodges* naast Hajé restaurant de Aalscholver en Hajé de Lepelaar aan de A6 bieden natuurliefhebbers, 
de zakelijke gast, mensen op doorreis en gezinnen met kinderen een bijzondere verblijflocatie. de lodges bestaan uit 
vier ruime kamers waarvan twee met een veranda en een verrassend uitzicht over het prachtige natuurgebied de 
Oostvaardersplassen met bos en water, tevens het decor van de Nederlandse hit film de Nieuwe Wildernis*.

Hajé de Aalscholver heeft daarnaast een hotel ark met zeven gezellig en uniek ingerichte kamers. de lichte deining 
van het water zorgt voor een goede nachtrust. in het naastgelegen restaurant kunt u al vanaf 7.00 uur genieten van 
een uitgebreid ontbijt. alle kamers beschikken over douche, toilet, WiFi en een televisie.

*de waterlodges zijn medegefinancierd door de Europese Unie.
* de Nieuwe Wildernis is dé bekende Nederlandse natuurfilm uit 2013, welke door bijna 700.000 Nederlanders in de bioscoop 
werd gezien. de film toont onder meer edelherten, konikpaarden, vossen en ijsvogels. ervaar zelf de pracht van ieder seizoen in de 
Nieuwe Wildernis met Hajé! onze waterlodges en hotel ark liggen midden in dit bijzondere natuurgebied! 
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Hajé shops & markets 

shops 

alles is te koop
in onze woon- en lifestyle hotels/restaurants is het een belevenis om binnen te komen. in de warme cottagesfeer 
worden allerlei woonaccessoires aangeboden. in het gemoedelijke huiskamerrestaurant wordt de bezoeker 
uitgedaagd om de leukste trends en zelfs ‘antieke’ gadgets te bekijken, te voelen en te ervaren.

loop gerust rond in onze hotels/restaurants, en kijk goed want ... bijna alles is te koop! de tafels en stoelen, de 
kroonluchters, mooie accessoires en buffetkasten. ook is er een shop met leuke snuisterijen, spelletjes, wenskaarten, 
lees- en kookboeken en producten om thuis mee aan de slag te gaan.

Hajéshops.nl 

u vindt onze Hajé producten ook online. op hajeshops.nl bestelt u niet alleen uw favoriete Hajé producten zoals onze 
eigen koffie maar vindt u ook leuke recepten en weetjes. 
 

Hajé market 

ontdek onze market bij Hajé de Lepelaar. een heerlijke plek om bewust, duurzaam en biologisch uw dagelijkse bood-
schappen te doen, op een leuke en inspirerende manier en dit alles langs de snelweg! voor onze market 
selecteren wij producten uit de regio, producten welke met passie en verantwoord gemaakt zijn en superfoods. 
producten die goed voor ons zijn, goed voor de natuur en goed voor de mensen die het maken. wij kennen al onze 
streekleveranciers persoonlijk en het verhaal achter onze telers, boeren en veehouders vertellen wij u graag. 
ook glutenvrije, zuivelvrije en suikervrije shoppers kunnen hun hart ophalen in onze market!

je hoeft niet altijd te geloven wat je denkt.
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koffie- en theefaciliteiten 

Hajé high tea          € 21,50 per persoon
te reserveren vanaf 10 personen
een Hajé high tea duurt twee uur. daarin serveren onbeperkt een ruime keuze aan fairtrade thee van Clipper Tea*. 
daarnaast kunt u proeven van Engelse scones met slagroom en jam, bolo de arroz, 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.

koffiestop bij Hajé!

de Hajé vestigingen zijn te vinden aan de hoofdwegen van Nederland of in het mooie achterland.
een uitgelezen stop voor een koffiepauze! voor touroperators en busmaatschappijen hanteren wij speciale tarieven. 
deze tarieven zijn enkel geldig bij een groep groter dan 25 personen. 

bij Hajé de Taveerne serveren we de speciale VOC koek, deze koek, met specerijen uit de VOC tijd wordt exclusief voor 
de Taveerne gebakken volgens aloud recept.

koffie & thee 
één kopje koffie met VOC koek        € 2.95 
twee kopjes koffie met VOC koek      € 3.95
één kopje koffie met gebak        € 4.50
twee kopjes koffie met gebak        € 5.50
koffie compleet         € 6.50
 twee kopjes koffie met zoete lekkernijen

bij de koffie

VOC koek         € 1.00
double chocolate muffin      € 2.25
lemon muffin      € 2.25
appelgebak         € 3.35
appelgebak met slagroom       € 3.85
saucijzenbroodje        € 2.50
kaasbroodje         € 2.50
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ontbijten 

ontbijtbuffet        € 18.50 per persoon 
te reserveren vanaf 10 personen
start uw dag met een luxe ontbijtbuffet. ideaal voor een vroege vergadering. 
toasts, croissants, roerei, vruchtencompote, american pancakes met roomboter en ahornsiroop,  
vanille yoghurt met huisgemaakte granola, kaas, ham, jam, jus d’orange, koffie en thee

ontbijt à la carte       

granola      € 5,50
huisgemaakt, met biologische yoghurt of vanille roeryoghurt

american pancakes                     € 7,50
met bosbessen of met roomboter en ahornsiroop

vruchten rijpen door de zon,

mensen rijpen door de liefde
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lunchen 
als break tijdens uw dag vergaderen of als traktatie. 

lunch à la carte

of u nu kiest voor een salade, vers afgebakken broodje of een warm gerecht. onze kaart biedt u keuze uit verschillende 
lunchgerechten. onze kaart wisselt mee met de seizoenen, voor de meest actuele menukaart kijkt u op: www.haje.nu. 

Hajé lunch

soep van de dag
oerbrood

 kroket 
kaas 

salade
koffie/thee

melk

€ 12,50 per persoon

Batavialunch, vanaf 15 personen 
bruin en wit brood

bruine en witte bollen
krentenbrood

beschuit
diverse vleeswaren

diverse soorten kaas
rauwkost

soep van de dag
kroket of saucijzenbroodje, keuze vooraf doorgeven

diverse zoetwaren
vers handfruit

koffie/thee
melk

 € 15,50 per persoon

Batavialunch luxe, vanaf 15 personen  
bruin en wit brood

bruine en witte bollen
krentenbrood

Fries suikerbrood
boerenlandbrood

croissants
beschuit

roggebrood
gerookte zalm

carpaccio
tomaat & mozzarella
diverse soorten kaas

rauwkost
salades

soep van de dag
kroket of saucijzenbroodje, keuze vooraf doorgeven

diverse zoetwaren
vers handfruit

koffie/thee
melk

jus d’orange

€ 18,50 per persoon
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dinerbuffetten
te reserveren vanaf 15 personen

Hajé health buffet

pure voeding staat bij Hajé zeer hoog in het vaandel. daarom hebben wij in 2010 een eigen proefkeuken 
geïntroduceerd. in het Culinaire Hart van onze organisatie worden onze gerechten naar eigen receptuur ontwikkeld 

en bereid en waar mogelijk met producten uit de regio gewerkt, evenals met pure ingrediënten. u kunt bij ons  
genieten van biologische gerechten. wilt u lactosevrij, glutenvrij, suikervrij of een vegetarische gerecht bestellen? u 
vindt het op onze menukaart. ook onze eigen biologische Hajé koffie, heerlijke smoothies en vers belegde broodjes 

zijn op onze verschillende vestigingen te vinden. proef onze maaltijdsalades met superfoods en hoofdgerechten met 
vlees, vis of vegetarisch.  ook veganisten kunnen hun hart ophalen bij ons. Hajé heeft bovendien als eerste in  

Nederland een superfoodmenu op de kaart!

op verzoek kunnen wij voor grote groepen het Hajé health buffet voor u samenstellen. dit wisselende buffet laat zich 
kenmerken door pure gerechten, welke veelal mee wisselen met het seizoen.

prijs op aanvraag

afhankelijk van groepsgrote en bijzondere wensen

de perfecte zomer: de zon schijnt, een zacht windje,  

de vogels zingen en de grasmaaier is stuk.
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7 provinciën buffet

voorgerechten & salades

krielaardappelsalade 

met grove peper en luxe vleeswaren waaronder een keuze van patés

coleslaw

tonijnsalade naar eigen receptuur

geserveerd met romige tsatziki, tomaat, komkommer, olijven en rode ui

hoofdgerechten

runderstoofschotel

bereid met drie sterren Beter Leven vlees van Ecofields*
 

beenham 

geserveerd met honingmosterdsaus

mediterrane visschotel

met paprika, ui en knoflook 

bijgerechten

aardappeltjes uit de oven 

met rozemarijn en rode ui

groenteratatouille

brood 

geserveerd kruidenboter en tapenade 

€ 24,00 per persoon 

*rundvlees met het beter leven keurmerk
runderen lopenminstens 210 dagen 12 uur buiten

kalfjes mogen minstens zes maanden bij hun moeder blijven
de gezondheid wordt bewaakt

kijk voor meer informatie over het beter leven keurmerk op 
beterleven.dierenbescherming.nl 
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VOC Indië buffet

hoofdgerechten 

babi ketjap

bereid met varkensvlees en een zoete ketjapsaus

daging rendang

rundstoofpotje met pittige kokos en ketjap 

sajoer lodeh

diverse zachtgekookte groente in kokosmelk 

kippendijen 

geserveerd met zoetzure saus

zalm 

in kokoscurry saus

sambal Goreng ei

eieren met sambal 

rijst/bami

nasi goreng vegetarisch

bami goreng kip

bijgerechten

atjar ketimun

komkommer in zuur

atjar tjampoer

gemengd zuur 

kroepoek

satésaus

nagerecht

Indonesische spekkoek

€ 21,50 per persoon

extra’s

kipsaté € 2,50 per persoon
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Kaap de Goede Hoop buffet

voorgerechten & salades

superfood salade

geserveerd met geitenkaas, walnoten, gojibessen en bijenpollen dressing naar eigen receptuur 

huzaren/rundvlees salade 

gegarneerd met luxe vleeswaren waaronder een keuze van patés
 

huisgemaakte tonijnsalade

geserveerd met romige mayonaise, zongedroogde tomaat, komkommer, olijven en rode ui

pastasalade 

bereid met kappertjes, paprika en verse rucola

Griekse salade feta 

met tomaat, komkommer, rode ui en olijven

brood 

geserveerd kruidenboter en tapenade 

soep

keuze uit twee fijne soepen van ons soepenbuffet*

hoofdgerechten

zalm uit de oven 

bereid in witte wijnsaus

malse kipreepjes 

in stroganoffsaus

beenham 

geserveerd met honingmosterdsaus

daging rendang

rundstoofpotje met pittige kokos en ketjap 

babi ketjap

bereid met varkensvlees en een zoete ketjapsaus

nasi goreng

warme groente, van het seizoen

ovenaardappeltjes met rozemarijn

nagerechten

slagroomsoesjestoren met chocoladesaus

dessertglaasjes gevuld met verschillende mousses

twee soorten taart met slagroom

€ 31,50 per persoon
*wij vragen u de keuze voor de soep van te voren door te geven
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Hollands  glorie buffet

soep

keuze uit twee soepen van ons soepenbuffet*

brood 

geserveerd kruidenboter en tapenade 

gemengde groene salade

met diverse soorten sla en rauwkost als komkommer en tomaat

Hajé kipsaté

gemarineerde kip op een stokje met satésaus 

kibbeling

gefrituurde vis 

groente van het seizoen

frites

diverse sauzen

mayonaise, ravigotesaus, satésaus, appelmoes

nagerecht 

ijs met boerenjongens en slagroom

€ 19,50 per persoon
*wij vragen u de keuze voor de soep van te voren door te geven

extra’s 

maak uw Hollands glorie buffet compleet

(hoofdgerecht vervangen € 1,00 per persoon, hoofdgerecht toevoegen € 4,50 per persoon)
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Hollands glorie winterspecial buffet

voorgerechten & salades

mosterdsoep

gemengde salade

hoofdgerechten

hutspot

boerenkoolstamppot

slagersworst

gehaktbal

spekreepjes

bijlagen

gebakken uien & champignons

brood 

geserveerd met kruidenboter

piccalily

mosterd

amsterdamse uien

nagerechten

vla

kwark

boerenjongens

slagroom

€ 21.50 per persoon 
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De Ruyter buffet

soep

keuze uit twee fijne soepen van ons soepenbuffet*

brood 

geserveerd kruidenboter en tapenade 

salade met gerookte vis

zoals gerookte zalm en gerookte meerval

makreelsalade

kipsalade

rundvleessalade

gemengde groene salade

met diverse soorten sla en rauwkost als komkommer en tomaat

varkenshaas

geserveerd met een stroganoff- en pepersaus

Hajé kipsaté

gemarineerde kip op een stokje met satésaus 

kabeljauwfilet

in wittewijnsaus 

groenten van het seizoen

aardappelgratin

frites

witte rijst

nagerecht 

gemengde fruitsalade

ijs

slagroom

€ 27,50 per persoon

*wij vragen u de keuze voor de soep van te voren door te geven
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sharing diner

geserveerd aan tafel op mooie planken en schalen

voor

carpaccio

met sla, parmezaanse kaas en balsamicodressing

blini

met roomkaas en gerookte zalm

hoofd

quiche

kipsaté

met pinda-chili dip

gebakken zalm

met tapenade

rundersucade

knolselderijpuree

aardappeltjes

uit de oven met rozemarijn

na

petit grand dessert

€ 27.95 per persoon 
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captains diner op de Batavia

een diner aan boord van het VOC-schip de Batavia staat al garant voor een unieke ervaring en sfeervolle setting.  
maar wat is er mooier dan Bourgondisch te kunnen dineren in de Grote Kajuit van de Batavia? een plek vol historie, 
sfeer en status. de Grote Kajuit is beschikbaar voor een heerlijke Bourgondische maaltijd met uw familie, vrienden en 

zakelijke relaties. het diner wordt passend in stijl geserveerd  op scheepsplanken.

als gast heeft u de keuze uit een gevarieerd aanbod:

voorgerechten & salades

gerookte vissoorten

zalm, paling, heilbot, zoute haring en Hollandse garnalen

vleesschotel

gerookte kip, rookvlees, carpaccio en beenham

gemengde groene salade

hoofdgerechten

kreeft

ossenhaas

geserveerd met groente van ‘t seizoen,  

aardappelganituren en diverse huisgemaakte sauzen

nagerechten

fruitsalade

slagroom

koffie & thee met bonbons

vaste prijs: € 950,- inclusief drankjes (binnenlands gedistilleerd),  

exclusief locatiehuur à € 225,- exclusief BTW.

prijs is gebaseerd op 15 personen. bij meer personen wordt een toeslag berekend. 
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scheepsjongens bbq buffet

15 tot 50 personen

salades

gemengde salade

rundvleessalade

aardappelsalade

vlees & vis

spareribs

hamburger (rundvlees)

karbonade

grillworst (rundvlees)

kipsaté

garnalen spiesjes

bijlagen

diverse sauzen

brood 

geserveerd met kruidenboter

nagerechten

ijs

fruitsalade

slagroom

€ 27.50 per persoon 
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schippers bbq buffet

te reserveren vanaf 50 deelnemers

salades

gemengde salade

aardappelsalade

koolsalade

vlees & vis

zalm op cederhout uit de rookoven

angus beef hamburger

pork belly, buikspek

bbq worstjes

kipsaté van kippendijen

bijlagen

diverse sauzen

gepofte aardappels

brood 

geserveerd met kruidenboter

nagerechten

ijs

fruitsalade

slagroom

€ 29.50 per persoon 

extra’s 

maak uw BBQ compleet

uitbreiden met 2 items vis/vlees € 3.50 p.p.
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het gouden eeuw bbq buffet

te reserveren vanaf 50 deelnemers

salades

gemengde salade

aardappelsalade

koolsalade

vlees & vis

zeebaarsfilet

garnalen met citroen

gegrilde eendenborst met honing en tijm

kipsaté van kippendijen

amerikaanse spare ribs

gegrilde entrecote

bijlagen

gegrilde groenten

diverse sauzen

aardappelgerechten

rijst

brood 

geserveerd met kruidenboter

nagerechten

ijstaarten

fruitsalade

appeltaart

koffie & thee met bonbons

slagroom

€ 39,50 per persoon 

extra’s 

maak uw BBQ compleet

uitbreiden met 2 items vis/vlees € 3.50 p.p.



21

extra’s 

maak uw buffet compleet

(prijzen per persoon)

voorgerechten

extra keuze uit soep € 1,50
soepkeuze bestaat uit tomatensoep, kippensoep, mosterdsoep en een seizoensgebonden soep

superfood salade € 3.00
geserveerd met geitenkaas, walnoten, gojibessen en bijenpollen dressing naar eigen receptuur 

hoofdgerechten

hoofdgerechten vlees/vis/vegetarisch € 4.50
beenham met honingmosterdsaus

biefstukreepjes in champignonroomsaus
runderstoofschotel 

mediterrane vistoofschotel
vis van het seizoen

lasagne met spinazie en ricotta (v)

Hajé kipsaté, gemarineerde kip op een stokje met satésaus € 2.50

dessert buffet

ijs

diverse soorten biologisch roomijs van Mooi IJs* 

bavaroise

luchtige pudding

vers fruit

seizoensgebonden fruisoorten

panna cotta

Italiaanse nagerecht op basis van heerlijke room

gebak

€ 7,25 per persoon

Mooi IJs

*Mooi IJs is 100% biologisch en ambachtelijk gemaakt.  
enkel en alleen gemaakt met biologische ingrediënten van de hoogste kwaliteit. 
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kinderfeestjes

ben je jarig en wil je een origineel feestje geven? kom je verjaardag dan vieren op de werf van Batavialand!  
leuk voor jongens én meisjes!

de werf heeft voor kinderfeestjes een leuk arrangement samengesteld. we starten het feest met ranja en een muffin 
in ons restaurant. misschien hebben je vriendjes wel pakjes voor je meegenomen en die kun je dan mooi uitpakken! 
daarna volgt een spannende rondleiding over het schip de Batavia en langs de ambachten. na de rondleiding zijn er 
nog allerlei leuke dingen te doen zoals een spijker smeden in de smederij, een eigen springtouw maken bij de tuigerij 
en diverse oud Hollandse spelletjes zoals steltlopen, hoepelen en ring werpen. zo kun je ook een competitie houden 

met je vriendjes als je wilt! Zo is er voor elk wat wils!

Kosten: € 10,25 per persoon.
Inclusief entree tot de werf, ranja, muffin en de extra activiteiten.

pannenkoeken

na jullie avontuur op de werf heb je vast trek gekregen! als je wilt, kunnen wij heerlijke pannenkoeken voor jullie  
bakken als jullie uitgespeeld zijn. met allerlei lekkere dingen op tafel zoals stroop, spekjes, snoep en fruit, kunnen  

jullie je eigen pannenkoek versieren en opeten. een lekkere en gezellige afsluiter van jouw kinderfeestje!

kosten: € 6,50 per persoon.
inclusief ranja, een pannekoek, beleg en een waterijsje.

liever frietjes met wat lekkers? Dat kan ook, voor maar € 5,50 p.p. inclusief ranja en een waterijsje.
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feesten en bruiloften 

een verjaardagsfeest, receptie, jubileum of een afscheidsfeest? u kunt bij Hajé terecht voor iedere gelegenheid.  
samen met één van onze medewerkers plant u het gehele evenement. wij verzorgen het graag voor u. Hajé biedt 
verschillende feestarrangementen maar natuurlijk kunnen wij ook geheel naar uw wensen een partij voor u  
samenstellen. 

te reserveren vanaf 40 personen

onze feestavonden duren van 20:00 – 00:00 uur 

Hajé feestavond        € 22,50 per persoon
wij ontvangen u en uw gasten met een koud glas prosecco. de nootjes en zoutjes staan op tafels klaar. daarnaast 
serveren wij gedurende het feest drie warme hapjes per persoon en schenken wij onbeperkt bieren, frisdranken, 
wijnen.

Hajé feestavond extra       € 26,50 per persoon
wij ontvangen u en uw gasten met een kop verse koffie of thee en gebak, de nootjes en zoutjes staan op tafels klaar. 
daarnaast serveren wij gedurende het feest twee koude en twee warme hapjes per persoon en schenken wij 
onbeperkt bieren, frisdranken, wijnen.

Hajé feestavond exclusief      € 32,50 per persoon
wij ontvangen u en uw gasten met een koud glas prosecco. de nootjes en zoutjes staan op tafels klaar. daarnaast 
serveren wij gedurende het feest drie koude en drie warme hapjes per persoon en schenken wij onbeperkt bieren, 
frisdranken, wijnen. ter afsluiting serveren wij puntzakken friet met mayonaise. 

gaat u trouwen? 

dan breekt er een bijzondere en spannende tijd voor u aan. een tijd waarin wij, bij Hajé, u graag enkele zorgen uit 
handen nemen. wij zijn namelijk meer dan een trouwlocatie. één van onze medewerkers plant samen met u uw 
bruiloft, volledig naar uw wensen. dit kan een exclusief diner voor een klein gezelschap zijn of een uitbundig feest. 
daarnaast geven wij u leuke tips en denken wij met u mee. zo kunt u samen optimaal genieten van deze mooie tijd.

uw bruidstaart bij Hajé bestellen? dat is mogelijk, wij werken samen met de beste banketbakkerijen. afhankelijk van 
uw wensen en het aantal personen kunnen wij u een prijsopgaaf doen. 

overnachting voor uw gasten

genodigden van uw feest kunnen op vertoon van uw uitnodigingskaart tegen een speciaal kortingstarief bij onze 
hotels in Lelystad komen overnachten. deze prijs is op basis van een tweepersoonskamer inclusief ontbijt.

serveren wij bitterballen? dan zijn dat de bitterballen van Chef Thor.

de bitterballen van Chef Thor zijn gemaakt van scharrelrundvlees, een keurmerk dat wordt toegekend aan bedrijven 
die extra aandacht besteden aan het welzijn van dieren. zo hebben ze bijvoorbeeld voldoende ruimte om vrij te 
bewegen, leven ze met meerdere dieren op natuurlijke wijze bij elkaar, hebben ze altijd de mogelijkheid om naar 
buiten te gaan en krijgen ze verantwoord voer. Chef Thorwald Voss: “als je vlees eet, doe het dan met respect voor 
de dieren. dat is eten met een voldaan gevoel.”
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borrelarrangementen
 

high wine          € 23,50 per persoon 
te reserveren vanaf 10 personen
bij de Hajé high wine staan onze fijne wijnen centraal. 
bij ontvangst schenken wij u eerst een glas prosecco. daarna zijn drie glazen wijn naar keuze; wit, rosé, rood, 
inbegrepen. hierbij serveren wij een smaakvolle antipasti schotel bestaande uit: brood met kruidenboter en tapenade, 
nootjes, olijven, rauwe ham, diverse kaas- en worstsoorten, piri piri kippenboutjes en mini merguezworstjes. 

borrelarrangement         € 9,75 per persoon
te reserveren vanaf 15 personen
één uur 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 per persoon
te reserveren vanaf 15 personen
één uur lang schenken wij onbeperkt bieren, 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. 

Verlengen p.p.p.u. € 6,25

bittergarnituren

Pelsaert’s       € 4.50 p.p.
nootjes, kaas, droge worst, bitterballen, kaassouflés  
en kipnuggets
De Ruyter       € 8.50 p.p.
nootjes, kaas, droge worst, bitterballen, kaassouflés,  
kipnuggets, toast met gerookte zalm, toast met carpaccio,  
toast met tonijnsalade, mini saté

de twijfel is de poëzie van het verstand.
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vergaderarrangementen 

onze vergaderarrangementen zijn in onze vestigingen te reserveren vanaf 8 personen. daarnaast kunnen wij voor u 
een compleet arrangement naar uw eigen wensen samenstellen. al onze arrangementen zijn inclusief:
• koffie, thee & water
• VOC koek

halve dag

vergaderarrangement, halve dag      vanaf € 9.95 per persoon

hele dag

vergaderarrangement, hele dag       vanaf € 29.95 per persoon
met Batavialunch

vergadersnacks:
• onbeperkt frisdrank    € 7.50 per persoon,  per dagdeel
• groente tuintje     € 2.50 per persoon
• handfruit      € 1.00 per persoon
• gezonde muesli reep    € 2.25 per persoon
• hartig (wrap of mini saucijzenbroodjes) € 2.50 per persoon

natuurlijk kunt u uw arrangement uitbreiden met:

• een lunch

• afsluitende borrel

• een diner in ons restaurant
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voorwaarden

algemeen

op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden
Horeca (UVH). deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek u kosteloos
toegezonden. de UVH zijn bindend voor iedereen die van ons diensten gebruik maakt.
de UVH zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage
en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s Gravenhage.

opties

door Hajé Shops, Hotels & Restaurants verstrekte offertes gelden tot uiterlijk 1 maand na afgifte datumoptie.

annuleringen

groepen
wanneer een reservering is gemaakt voor een groep, dan geldt voor annulering van die reserve-
ring het navolgende :
1. bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet
gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
2. bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
3. bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
4. bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
5. bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
6. bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
7. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

diversen:

• tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW en bediening.
• voorlopige gegevens m.b.t. uw programma dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement bij 
ons bekend te zijn.
• het definitieve aantal personen dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van het evenement aan ons doorgegeven 
te worden. Indien het werkelijke aantal personen onder het definitief aantal ligt, dan wordt het gereserveerde aantal 
in rekening gebracht.
• indien er tijdens een evenement musici en/of artiesten optreden, bent u verplicht BUMA rechten en sociale 
premies te betalen. u dient dit rechtstreeks met de musici en/of artiesten middels uitkoop aan een erkend artiestenbu-
reau te regelen.


