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Of u nu op zoek bent naar een locatie voor
uw feest en of een vergadering. Wij bieden
u verschillende arrangementen, met zorg
samengesteld.
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Shops,

Hotels

Onze Banquet-Sales medewerkers geven graag
meer informatie over alle mogelijkheden bij Hajé.
Onze medewerkers zijn bereikbaar per mail
contact@haje.nu of telefonisch 088 523 00 00
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De Loods, Nieuwegein

Locaties
Hajé hotel restaurant de Aalscholver & Hajé hotel restaurant de Lepelaar
Restaurants
Onze restaurants langs de rijksweg A6 (richting Almere & Lelystad) hebben een unieke ligging met een prachtig
uitzicht op de omliggende natuurgebieden. De restaurants beschikken over een gezellig paviljoen en sfeervolle serres,
deze ruimtes zijn ook te reserveren voor een feest, vergadering of receptie en bieden plaats aan zo’n 100 personen.
Overnachten met uitzicht op de natuur
Beide locaties beschikken over een waterlodge met vier ruime kamers waarvan twee met een veranda en een verrassend uitzicht over het prachtige natuurgebied met bos en water.
De Aalscholver beschikt daarnaast over twee hotel arken met in totaal elf gezellig en uniek ingerichte kamers, waarin
de lichte deining van het water zorgt voor een goede nachtrust.
Boven het restaurant van de Lepelaar zijn in 2018 veertien comfortabele hotelkamers gerealiseerd allen voorzien van
airconditioning.
Restaurant Natuurpark, Lelystad

Hajé restaurant Natuurpark

Hajé Take Away
Gemakkelijk en gezond!
Onderweg en weinig tijd voor een tussenstop? In onze
Take Away kunt u elke dag vanaf ’s ochtends vroeg
terecht voor verse koffie-to-go, heerlijke smoothies, belegde broodjes, verse salades, en gezonde tussendoortjes. Snel en makkelijk!

De Lepelaar, A6 Lelystad

Alle Hajé Take Away’s werken met pure, verse en zo
veel mogelijk eerlijke ingrediënten. U vindt onze Take
Away’s bij onze locaties langs de A6 & A28.

Restaurant
Hajé restaurant Natuurpark is gelegen in het hart van Natuurpark Lelystad. Een
veelzijdige locatie voor een kop koffie met gebak, een lekkere, gezonde lunch,
maar ook voor feesten, partijen en jubilea. Voor vergaderingen, feesten en partijen staan niet alleen 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 het Flevo-landschap.
Kom vervolgens compleet tot rust op het terras aan het water en geniet van het
spectaculaire uitzicht op de omliggende natuur en de dieren.
Ontmoetingsplek in de natuur
Op vijf minuten van de snelweg uw lunchafspraak of vergadering, in het hart
van Natuurpark Lelystad? Omringd door de natuur kunt u zich geen betere
vergaderlocatie voorstellen dan Hajé Natuurpark. Het restaurant is een uitstekende ontmoetingsplek voor collega’s of zakelijke afspraken. De aan het restaurant
grenzende vergaderzaal biedt ruimte aan maximaal 20 personen, afhankelijk van
de opstelling. U kunt kiezen voor een compleet arrangement, indien gewenst
inclusief een gezonde lunch.

Hajé restaurant
Nunspeet
Schitterend gelegen aan de
rand van de Veluwse bossen.
In het restaurant serveren we
heerlijke gerechten van de
Hajé menukaart. Zomers is het
heerlijk zitten op één van de
terrassen.
Bereikbaar vanuit de richting
Zwolle door de afslag ‘Hendriksbos’ te nemen en vanuit
richting Amersfoort via afslag
“Willemsbos” en een korte tunnel onder de A28 door.

Locaties
Hajé restaurant
Afsluitdijk Zurich

Hajé restaurant
de Taveerne

Aan het eind van de afsluitdijk ligt Hajé Afsluitdijk in een
dynamisch natuurgebied, dat zowel het IJsselmeer als
de Waddenzee bestrijkt.
Start de dag met een gezond ontbijt in het restaurant of
sluit de dag af met een heerlijk diner in het restaurant.

Dit restaurant is gevestigd op Werf van Batavialand in
Lelystad. Geniet bij Hajé restaurant de Taveerne van een
goede kop koffie, een taartje of een heerlijke lunch. Ook
voor groepen is Hajé brasserie de Taveerne een ideale
locatie, combineer een vergadering of feest met een
bezoek aan Batavialand of Bataviastad.

Het restaurant is ook (gedeeltelijk) af te huren voor
vergaderingen, feesten of recepties.

Op de Werf van Batavialand zijn maar liefst drie trouwlocaties aanwezig!
Meer informatie over Batavialand en groepsreserveringen bij Hajé restaurant de Taveerne:
www.batavialand.nl

Hajé hotel restaurant Joure
Restaurant
Ons restaurant nodigt uit tot een uitgebreid diner of een snelle lunch. Op onze menukaart voeren natuurlijke producten de boventoon.
Prettig overnachten in Joure
Hajé hotel Joure heeft 47 prachtige kamers. U heeft de keuze uit een kamer met douche, een kamer met bubbelbad
of een gewoon bad. Verder beschikken alle kamers over Wi-Fi en een televisie. Bij het ontbijt bieden wij verschillende
mogelijkheden voor een goede start van de dag!
Zaalverhuur
Joure heeft een bibliotheek waar u een intiem feest kunt geven met ± 20 gasten. Ook is deze ruimte zeer geschikt om
te vergaderen. Aangrenzend aan de bibliotheek vindt u de Jousterzaal, een mooie ruimte voor groepen vanaf 45 personen. Van de bibliotheek en Jousterzaal kan één grote zaal worden gemaakt, zo ontstaat er een schitterende ruimte
voor elk type bijeenkomst. Bezoek ook onze binnentuin ‘de Lantaarn’. Of dat nu een groot feest is of een besloten
vergadering! Met een terras aan het water en een bibliotheek vol privacy zijn de mogelijkheden hier eindeloos.

Hajé restaurant Nieuwegein

Hajé shops

Restaurant
Hajé restaurant 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.

Alles is te koop
In onze hotels en restaurants is het een belevenis om
binnen te komen. In de shops worden verschillende
woonaccessoires aangeboden.

Zakelijk
Hajé restaurant Nieuwegein is een uitstekende ontmoetingsplek voor collega’s of zakelijke afspraken. De vergaderzaal op de eerste verdieping met eigen toegang en toegang tot het zonnige terras biedt ruimte aan maximaal 30
personen. U kunt kiezen voor een compleet arrangement, indien gewenst inclusief een gezonde lunch.

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

Groepen
Ook voor grote groepen is Hajé Nieuwegein een uitstekende locatie. Onze grote zaal “De Loods”, ingericht in een
sfeervolle industriële stijl, biedt ruimte aan groepen tot wel 200 personen. De ruimte is door zijn modulaire inrichting aan te passen aan uw wensen en de grootte van uw gezelschap. Hierdoor kunnen wij u een sfeervolle zaal op
maat bieden.

hajéshops.nl
U vindt een deel van onze Hajé producten ook online
op hajeshops.nl.
Joure

Koffie & thee

Lunchbuffetten

Hajé High Tea

Lunchbuffet

Te reserveren vanaf 4 personen
Een Hajé high tea duur twee uur. Daarin serveren wij onbeperkt
een ruime keuze aan fairtrade thee van Clipper Tea en koffie.
Daarnaast kunt u proeven van verschillende zoete en hartige hapjes
die in twee rondes geserveerd worden
Ronde 1
Shot dagsoep
Mix van drie soorten mini sandwiches, divers belegd
Scones met jam en slagroom
Double Chocolade muffin
Roomboterkoekjes
Slagroom
Bonbons
Ronde 2
Cinnamon rolls
Gevulde koek
Lemon muffin
Mini quiches
Fruitsalade
Afsluiten met een gezonde smoothie

Diverse bruine en witte broodjes
Croissantjes
Krentenbrood
Diverse vleeswaren
Diverse soorten kaas
Rauwkost
Soepenbuffet met twee soorten soep
Kroket
Vers handfruit
Vruchtenjams
Hagelslag
Pindakaas
Koffie
Thee
Melk
16,50 per persoon

Lunchbuffet compleet maken?

Fries suikerbrood
Boerenlandbrood
Jus d’orange
Extra salade, keuze uit rundvlees, kip of huzaren

25,25 per persoon

3,00 per persoon

Koffie en thee arrangementen
Één kopje koffie/thee met een gevulde koek		
Twee kopjes koffie/thee met een gevulde koek		
Één kopje koffie/thee met muffin			
Twee kopjes koffie/thee met muffin			
Één kopje koffie/thee met gebak				
Twee kopjes koffie/thee met gebak			

4,25
5,25
4,50
5,50
4,75
5,75

dinerbuffetten

Hollands Glorie buffet

Al onze dinerbuffetten zijn te reserveren vanaf 20 personen

Soep
Brood met kruidenboter en tapenade
Gemengde groene salade

Seizoensbuffet
Geniet tijdens de decembermaand van een klassiek Kerstbuffet,
warm tijdens de wintermaanden op met ons heerlijke stamppotbuffet
en in de zomermaanden serveren wij een zomerse BBQ buffet.
Vraag onze medewerkers naar ons seizoensbuffet.

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.
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

Malse kipreepjes met saus naar keuze*
Kibbeling
Vegetarische lasagne
Warme groente van het seizoen
Frites
Sauzen
IJs
Boerenjongens
Slagroom
21,50 per persoon
*keuze uit Stroganoff, zoet-zuur, peper, champignonroom of satésaus

Indisch buffet

Hajé buffet

Gemengde groene salade

Soep
Brood met kruidenboter en tapenade
Aardappelsalade met groene kruiden en augurkjes
Plateau van gerookte vissoorten
Gemengde groene salade

Babi ketjap - varken
Hajé kipsaté
Daging rendang - runderstoofpotje met kokos en ketjap
Ikan Bali - pittig gestoofde vis
Sajoer lodeh - zachtgekookte groente met kokosmelk
Witte rijst
Bami goreng
Atjar ketimun
Atjar tjampoer
Kroepoek
Saté saus
Indonesische spekkoek
22,50 per persoon

Varkenshaas met saus naar keuze*
Hajé kipsaté met satésaus
Diverse soorten vis met witte wijnsaus
Chili sin carne
Warme groente van het seizoen
Aardappeltjes uit de oven
Frites
Gemengde fruitsalade
IJs
Slagroom
27,75 per persoon
*keuze uit Stroganoff, zoet-zuur, peper, champignonroom of satésaus

Health buffet

Bourgondisch buffet

Spinaziesalade met gerookte knoflookdressing en walnoten
Superfoodsalade van het seizoen
Tonijnsalade

Tonijnsalade
Boerenaardappelsalade
Vegetarische seizoensalade
Brood met knoflookmayonaise en tapenade

Zalm uit de oven
Kipreepjes in barbecue saus
Chili sin Carne
Rijst
Rozemarijnaardappels
Warme groente van het seizoen
Fruitsalade met rozenwater
27,75 per persoon

Braadworst in currysaus
Kippenpoten
Kleine beenhammetjes met honingmosterdsaus
Chili sin carne
Gepaneerde wijtingfilet met saus
Maiskolven
Pofaardappels met kruidenboter
Slagroomsoesjes met chocoladesaus
Diverse soorten ijs
Stukken handfruit
29,50 per persoon

Maak uw buffet compleet

Kinderen

Extra salade: Rundvleessalade, kipsalade of huzaren salade
2,50 per persoon

Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee met het buffet,
kinderen van 5 tot 12 jaar betalen 50 % van de buffetprijs

Luxe salade: Huisgemaakte tonijnsalade, salade met gerookte vis
of superfoodsalade
3,50 per persoon

Piraten en prinsessenfeestarrangement
Te reserveren van 10 personen
Onbeperkt limonade

Extra bijgerecht: Frites, ovenaardappeltjes met rozemarijn,
warme groente van het seizoen, brood met kruidenboter en tapenade,
witte rijst of Zoete aardappelfrites
2,50 per persoon
Extra hoofdgerecht:
Kipreepjes met saus naar keuze*
Biefstukreepjes met saus naar keuze*
Varkenshaas met saus naar keuze*
Vegetarische lasagne
Zalm uit de oven
Kabeljauwfilet
* Sauzen naar keuze:
Stroganoff
zoet-zuur
Peper
Champignonroom
Satésaus
4,50 per persoon
Extra nagerecht: Chocolademousse, aardbeienmousse, ijs,
slagroomsoesjes met chocoladesaus of fruitsalade
2,50 per persoon

Frites met fritessaus
Snack kiezen
Krokante kipstukjes
Kroket
Bitterballen
Appelmoes
toetje
IJs met chocoladesaus en slagroom

8,50 per persoon

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.

Feestavond arrangementen

In onze trouwbrochure leest u meer over de trouwmogelijkheden bij Hajé.

Onze feestavonden zijn te reserveren vanaf 40 personen en duren
van 20:00 – 00:00 uur.

Hajé feestavond
basis

Hajé feestavond
extra

Hajé feestavond
exclusief

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Nootjes en zoutjes op tafel

Nootjes en zoutjes op tafel

Nootjes en zoutjes op tafel

Gedurende het feest drie
warme hapjes per persoon

Gedurende het feest twee
koude en twee warme
hapjes per persoon

Gedurende het feest drie
koude en drie warme hapjes
per persoon

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

27,75 per persoon

Als afsluiter een puntzak
friet met mayo

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen
23,00 per persoon

De Waterlely, Lelystad

34,00 per persoon

Activiteiten
Op zoek naar een origineel teambuilding uitje, activiteit voor een familiefeest of een gezellig personeelsuitje?
In samenwerking met diverse ondernemers bieden wij originele activiteiten arrangementen aan.
Bijvoorbeeld het Whodunnit dinerspel bij onze Friese Hajé vestigingen, kano varen bij Hajé Nieuwegein, fietsen
langs de Friese meren, een excursie door het Natuurpark of een wandeling door de omliggende
natuurgebieden.

Borrel arrangementen

Vraag op de vestiging van uw keuze naar de mogelijkheden!
Heeft u zelf al een uitje gepland? denkt u dan eens aan een afsluitende barbecue aan het einde van uw dag!

Onze borrel arrangementen zijn te reserveren vanaf 15 personen en
duren één uur.

Borrel
arrangement

Receptie
arrangement

Hajé
High wine

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Nootjes en zoutjes op tafel

Nootjes en zoutjes op tafel

Drie glazen wijn (wit, rood
of rosé) naar keuze

Gedurende het arrangement
serveren wij kaas, worst en
bitterballen
10,50 per persoon

Gedurende het arrangement
serveren wij kaas, worst, toast
met gerookte zalm, toast met
tonijnsalade, spiesjes mozzarella
& tomaat en mini quiches

Verlengen p.p.p.u 5,00

14,25 per persoon

Antipasti schotel met:
brood en kruidenboter en
tapenade, nootjes, olijven, rauwe ham, diverse kaas- en worstsoorten, piri piri kippenboutjes
en mini merguezworstjes.

Verlengen p.p.p.u 6,50

24,50 per persoon
Nieuwegein

Zaalhuur

De Tull en ’t Waal zaal
Maximaal 25 personen

Hajé Nieuwegein

Zaalhuur 1 uur - 55,00
Zaalhuur 3 uur - 95,00
Zaalhuur 8 uur - 195,00
Verlenging per uur - 24,50

De Loods
Maximaal 200 personen
Zaalhuur 3 uur - 225,00
Zaalhuur 8 uur - 449,00
Verlenging per uur - 57,50

Hajé Natuurpark
De Meerkoetzaal
Maximaal 30 personen

De Waterlely
Maximaal 80 personen

Zaalhuur 1 uur - 55,00
Zaalhuur 3 uur - 95,00
Zaalhuur 8 uur - 195,00
Verlenging per uur - 24,50

Zaalhuur 1 uur - 195,00
Zaalhuur 3 uur - 295,00
Zaalhuur 8 uur - 549,00
Verlenging per uur - 69,00

Hajé Joure

De Tull en ‘t Waal zaal, Nieuwegein

Uw zakelijke bijeenkomst bij Hajé
Bent u op zoek naar een unieke locatie voor een vergadering, training of workshop?
Met negen verschillende locaties in Nederland bieden wij voor elke gelegenheid de geschikte ruimte.
Al onze locaties bevinden zich in een inspirerende en natuurlijke omgeving, zijn goed bereikbaar
en beschikken over voldoende parkeergelegenheid.

De Bibliotheek
Maximaal 10 personen

Jousterzaal
Maximaal 60 personen

De Lantaarn (Serre)
Maximaal 40 personen

Zaalhuur 1 uur - 29,50
Zaalhuur 3 uur - 52,50
Zaalhuur 8 uur - 100,00
Verlenging per uur - 12,50

Zaalhuur 1 uur - 55,00
Zaalhuur 3 uur - 95,00
Zaalhuur 8 uur - 195,00
Verlenging per uur - 24,50

Zaalhuur 1 uur - 95,00
Zaalhuur 3 uur - 125,00
Zaalhuur 8 uur - 225,00
Verlenging per uur - 24,50

Vergaderarrangementen:
Vergaderarrangement 3 uur - 13,50 per persoon
Inclusief koffie, thee, mineraalwater en vers handfruit, schrijfmateriaal, beamer met scherm en flipover.
Vergaderarrangement 8 uur - 32,50 per persoon
Inclusief koffie, thee, mineraalwater, vers handfruit in de ochtend, een energieke lunch incl. melk, karnemelk of jus
d’orange en een smoothie in de middag. Schrijfmateriaal, beamer met scherm en flipover.

Jousterzaal, Joure

De Loods, Nieuwegein

De Waterlely, Natuurpark Lelystad

Volg ons

in
Meer informatie of reserveren?
t 088 523 00 00
e contact@haje.nu

www.haje.nu

