
 

FOODBOOK 2023 
    WELKOM IN DE WERELD VAN HILL’S FOOD & FUN 

 

Wij bieden een unieke formule: Een totale horecaformule in combinatie met actieve 

groepsuitjes, evenemententerrein en een relaxte camping. Met enthousiasme, 

creativiteit en vakmanschap zetten wij ons voor meer dan honderd procent in om uw 

event tot een succes te maken.  

Speciaal voor aanvragen voor feesten en events hebben wij dit Foodbook ontwikkeld 

om u de gelegenheid te bieden om uw gasten uitzonderlijk te verrassen. 

Naar aanleiding van een persoonlijke kennismaking maken wij graag een passend 

voorstel. Zodoende spelen wij altijd in op de wensen en behoeften van onze gasten. 

 

Algemene uitgangspunten:  

• De vernoemde prijzen zijn geldig tot 1 januari 2024  

• Genoemde prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld  

• Genoemde prijzen zijn exclusief op- en afbouwuren, transportkosten en       

inhuurmateriaal  

• Genoemde prijzen zijn inclusief BTW 

 

 

 

 

 



WELKOMSTDRANKJE  

HUGO     €4,25 

Hugo is een van de meest geliefde en genoten cocktails in Noord-Italië. Vanwege zijn 

mooie, fruitige en verfrissende smaak wint Hugo overal in Europa snel terrein! Hugo 

is een heerlijke cocktail gemaakt van een Italiaanse mousserende wijn, 100% 

natuurlijke vlierbloesem- en munt extracten en geconcentreerd citroensap. 

PROSECCO    €4,25 

Prosecco is een mousserende Italiaanse wijn die op dit moment erg in trek is. 

Prosecco is van origine een druivensoort maar de benaming wordt vaak gebruikt om 

de wijnsoort aan te duiden. De smaak is minder scherp dan champagne, eerder 

zacht en verfrissend door de mooi aanwezige zuren. Prosecco kan heel goed als 

aperitief geschonken worden en is een aanrader om te schenken bij het ontvangst 

van gasten. 

 

NON ALCOHOLISCHE VARIANT MET BUBBELS         €3,50 

NON ALCOHOLISCHE VARIANT ZONDER BUBBELS   €2,50 

 

DRANKARRANGEMENT (Nacalculatie) 

Drankarrangement op nacalculatie tijdens feesten en partijen 

Warme dranken (koffie & thee) 1x    €2,50 

Warme dranken (koffie & thee) 2x    €4,00 

Frisdranken    €2,75 

Tapbier Hertog Jan ( 0,25 cl)    €3,10 

Radlers 0,0% / 2,0%    €3,75 

Port, Sherry & Vermouth    €4,00 

Wijnen    €4,00 

Speciale bieren     €5,00 

Binnenlands gedestilleerde dranken     €3,50  

Buitenlands / likeuren    €4,00 

Cognacs    €5,50 

Mixdranken    €7,00 

 

OPMERKINGEN  

• Bij de afkoop gaan we uit van ons huis tapbieren en onze huiswijnen. Indien u voor 

ander tapbier of wijn kiest zal er een supplement worden berekend.  

• Tijdens uw evenement schenken wij geen kraanwater en pure dranken (shots) uit.  



• Tevens is het mogelijk om speciale biersoorten uit ons reguliere assortiment te 

bestellen.  

• Het is niet mogelijk om tijdens uw evenement speciale koffie, zoals cappuccino, te 

schenken.  

• Hill’s Food & Fun hanteert voor uw crewleden bij afkoop €10,00 per crewlid 

gedurende uw partij of feest. 

2-UURS BORRELARRANGEMENT (vanaf 30 pers.) 
 

Hill’s biedt meerdere mogelijkheden voor een zakelijke borrel. Jubileum, pensioen of 

afscheid van een collega? Maak dan gebruik het van 2-uurs borrelarrangement. 

Gedurende de borrel serveren wij onbeperkt dranken uit het Hollands 

drankassortiment, uiteraard zitten er speciaal bieren bij inbegrepen. Op de tafels 

plaatsen we onze uitgebreide borrelplanken. Daarnaast gaan we rond met warme en 

koude hapjes. 

 

Onbeperkt dranken: 

• Koffie/thee  

• Frisdranken , a.v bieren en sappen 

• Wijnen 

• Gehele bierassortiment van Hill’s 

 

Onze uitgebreide Borrelplanken op tafel (6 personen per plank) 

Gemarineerde olijven, diverse worst en kazen, zoutjes 

 

 1 x ronde luxe koude hapjes  

• Stokbrood met filet americain en uitjes 

• Stokbrood met brie, walnoot en salted caramel 

• Stokbrood met haring, uitjes 

• Wrap met gerookte zalm, rucola en roomkaas 

• Hill’s gevulde eieren  

  

2 x ronde warme bittergarnituur 

• Gefrituurde kaasstengels  

• Ambachtelijk gevulde bitterballen 

• Mini loempia’s 

• Vlammetjes 

• XL minisnacks 

Per persoon   €28,50 

 



BORREL 

Bent u met minder dan 30 personen? Dan schenken wij dranken enkel op basis van 

nacalculatie. Borrel bites kunt u ter plekke van onze borrelkaart bestellen. 

 

Borrelplank      (2-4 personen per plank) 

Plank met BBQ Ribs, wings, onionrings met sausjes €12,50 per plank 

Maas en Waalse borrelplank met olijven, kaas, worst,   €12,50 per plank 

borrelbrood met kruidenboter, knoflooksaus en tapenade 

 

Bites 

Bitterballen XL bucket (12 stuks)   €10,00  

XL minisnack bucket (12 stuks)   €12,00  

Chicken share bucket: strips, wings, haasjes  (12 stuks)  €15,00  

Sea Bowl: calamaris, garnalen, kibbeling met  saus   €12,00 

Nacho’s met cheddar, guacemole, salsa en hemp sauce  €12,00  

Nacho’s Pulled Pork met cheddar, jalapeno’s, pulled pork             €15,00  

 

 

 

BIJ DE KOFFIE 

De lekkernijen bij de koffie. Leuk gepresenteerd, heerlijk voor bijeenkomsten en 

feesten en een typisch gebaar van gastvrijheid! 

Brownies en muffins   € 3,75 

Chocolate brownies en diverse smaken muffins 

Petit Fours    € 3,75 

Assortiment petit fours, kleine gebakjes voor bij de koffie 

Appeltaart/gebakjes   € 3,75 

Grootmoeders appeltaartje met slagroom of gesorteerd gebak 

 

 

 

 



MATINEE FEEST ARRANGEMENT     

(aanvang vanaf 14:00-20:00 en max eindtijd is 24:00) 

Hill’s Food & Fun biedt tal van mogelijkheden voor een fantastisch feest. 

Gedurende het matinee feest schenken wij 4 of 5 uur onbeperkt dranken uit het 

Hollands drankassortiment.  

Op tafels plaatsen we borrelplanken, daarnaast gaan we nog eenmaal rond met 

koude luxe hapjes tweemaal met warme bittergarnituur.  

U haalt de drankjes zelf of wij brengen het bij u. Zo is er voor ieder wat wils!  

 

4-uurs All-in Feestarrangement   € 37,50 

• Onbeperkt dranken uit het Hollands drankenassortiment 

• Gehele bierassortiment (pils, radler, IPA, blond, dubbel, tripel) 

• Radler en alcoholvrij bier 

• Koffie en thee  

• Frisdranken  

• Wijn (huiswijnen)  

• Port, sherry, vermouth, 

• Bessen, jenever, vieux, schrobbeler, apfelkorn 

 

Onze uitgebreide Borrelplanken op tafel (6 personen per plank) 

Gemarineerde olijven, diverse worst en kazen, zoutjes 

 

 1 x ronde luxe koude hapjes  

• Stokbrood met biefstuktapenade en uitjes 

• Stokbrood met brie, walnoot en salted caramel 

• Stokbrood met haring, uitjes 

• Wrap met gerookte zalm, rucola en roomkaas 

• Hill’s gevulde eieren  

 

 2 x ronde warme bittergarnituur 

• Gefrituurde kaasstengels  

• Ambachtelijk gevulde bitterballen 

• Mini loempia’s 

• Vlammetjes 

• XL minisnacks 

 

5-uurs All-in Feestarrangement   € 44,50 



UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 

Vul het arrangement aan met een Late Night Snack, heerlijk broodje of een complete 

foodbar, zodat uw gasten het feest verlaten met een gevulde maag. 

 

Late Night Snacks /Broodjes 

Puntzak met steak frites en mayonaise     € 3,25 

Brabants Worstenbroodje   € 3,00 

Broodje kroket of frikandel   € 3,50 

Broodje Beenham met honingmosterdsaus   € 4,50 

Broodje Pulled Pork met American coleslaw en BBQ-saus  € 6,25 

Broodje Smoked Salmon met lente ui en mierikswortelmayo  € 6,25 

Black Angus Beef Burger met sla, kaas, bacon, ui en saus  € 6,25 

 

 

 

 

 

FOODCORNERS 

Wie maakt het lekkerste, spectaculairste of spraakmakendste streetfood?! Uiteraard 

houden we rekening met vegetarisch en halal. Let op; een foodcorner is te bestellen 

vanaf 50 personen, is enkel geschikt voor een feest en wordt maximaal twee uur 

geplaatst.  

 

 

DE SATÉ BAR   € 7,00 

Mooie spiezen saté van gegrilde malse kippendij! Uiteraard helemaal naar wens te 

maken met vele sauzen, garnituren en toppings. 

DE BURGER BAR   € 8,50 

Gegrilde hamburgers met schitterende burgerbuns!  Zelf op smaak te maken met 

vele garnituren, sauzen en toppings 

DE SMOKEY BBQ BAR   € 9,50 

Heerlijke brioche broodjes met pulled pork, pulled chicken of pulled mushrooms!                                        

Zelf op smaak te maken met vele garnituren, sauzen en toppings 

 

 

 



 

 

STREETFOOD DINNER (min.20 personen)   € 32,50 

 

Een “Streetfood Dinner” is een informeel diner waarbij uw gasten kleine streetfood 

items uitgeserveerd krijgen. De gerechten worden gepresenteerd op disposables. Zes 

items vormen samen een maaltijd. 

 

In overleg met u bekijken we of het streetfood dinner binnen of buiten zal plaats 

vinden. De begin- en eindtijd van uw streetfood dinner zal vooraf met u worden 

vastgesteld. 

U bepaalt zelf de tussenpauzes tussen de gangen en wij staan open voor al uw 

specifieke wensen en graag passen wij uw streetfood dinner hier op aan. 

 

 

Het streetfood dinner arrangement  bestaat uit de volgende hapjes: 

• Nacho cheese bowl met guacemole, salsa en pulled pork 

• Bowl pulled salmon met mierikswortelmayonaise en lente uitjes 

• Indische gehaktballetjes in pittige saus 

• Slicer Angusburger met cheddar, bacon, ui met onze burgersaus 

• Kipdij satéspies met satésaus, geroosterde uitjes en kroepoek 

• Puntzak met friet en mayonaise 

 

 

Wij bieden u de mogelijkheid om hapjes toe te voegen aan het arrangement. U kunt 
daarvoor kiezen uit de volgende hapjes: (€ 4,00 per hapje per persoon) 

• Spicy knoflook gamba’s 

• Low & slow smokey spare ribs 
• Ossenhaas vleesspiesje in rode wijn saus en champignons 
• Garnalen cocktail 

• Quiche Lorraine 
• Kippenboutjes in piripiri saus 

 

 

 

 

 



 

BUFFETTEN: 

Bent u met een groep van 20 personen of meer? Kies dan voor één van onze 

heerlijke buffetten. Onze buffetten bestaan uit huisgemaakte gerechten, waarbij we 

veel aandacht besteden aan de opmaak. Alle buffetten zijn uit te breiden met 

verschillende mogelijkheden. 

 

 

STAMPPOT BUFFET (min.20 personen)            € 25,00 

 

• Boerenkool, hutspot en zuurkool 

• Hachee, rookworst, slagersgehaktbal in jus 

• Komkommersalade met zoet/zure dressing 

• Roggebrood, spek, mosterd en jus 

 

 

 

 

HILLS GRAND BUFFET (min.20 personen)   € 34,50 

 

• Rundvleessalade opgemaakt 
• Nasi 

• Gegratineerde aardappeltjes 

• Gebakken aardappeltjes 

• Witlof ham kaas rolletjes en boontjes 

• Haringpartjes met ui 

• Gevuld eitje 

• Schijven meloen met rauwe ham 

• Rauwkostsalade met huisdressing 

• Stokbrood, kruidenboter en kroepoek 

• Varkenshaasmedaillons in jachtsaus of pepersaus 

• Kipsaté 

• Stoofvlees 

• Zalmzijde in dille saus 

 

 

 

 

 



 

HAPPY FAMILY BRUNCH 

Hill’s Food & Fun is de perfecte locatie om eventueel tussen het vergaderen door, 

even te ontspannen en te genieten van een heerlijke brunch of boerenlunch.  

• Vers afgebakken luxe broodjes met o.a. croissants, pistoletjes, waldkorn 
broodjes en mini koffiebroodjes. 

• Diverse zachte broodjes en krentebollen 

• Diverse soorten vleeswaren, paté en kazen. 
• Diverse soorten zoetigheden. 
• Etagiere met wraps 

• Roerei en spiegelei 
• Verse fruitsalade 
• Warme beenham met verschillende sausjes 

• Inclusief: koffie, thee, jus d órange, melk, chocomel en yoghurtdrank. 
 

Prijs:  

 
Per persoon:                     € 27,00   
Kinderen (5-12)               € 17,00 

  
  
Optioneel: 

Rijkgevulde soep naar keuze        € 3,00  
Frietjes met frikandelstukjes en kipnuggets        € 3,00 
Kip champignonragout met pasteitje       € 3,00 

 

 

BOERENLUNCH:  

• Gevulde tomaten-groentesoep 

• Diverse luxe belegde broodjes 

• Caesar salad ( gemengde salade, croutons, kip, ei, rode ui, parmezaan) 

• Bourgondische kroket 

• Roerei met bacon, champignons en ui 

 

Inclusief: koffie, thee, jus d órange, melk, chocomel en yoghurtdrank. 

 

Per persoon          € 16,50 
Kinderen (5-12)                       € 10,50  

 

Optioneel: 

Kipsaté en warme plakjes beenham met saus        € 4,50                                                                   

 



FACILITAIR 

 

Hill’s Food & Fun biedt voor iedere gelegenheid een passende ruimte. Alle ruimtes 

hebben veel daglicht en zijn sfeervol ingericht. We beschikken over diverse terrassen 

aan het water en een grote parkeerplaats tegenover het pand. Er is parkeerruimte 

voor ruim 100 auto’s. 

 

Snackpoint Hills 

Snackpoint Hill’s is in het seizoen 6 dagen per week geopend voor onze gasten. Deze 

ruimte is niet exclusief af te huren bij feesten maar kan wel als extra feestruimte 

worden gebruikt bij grotere gezelschappen. Uiteraard is het mogelijk om een tafel te 

reserveren voor een maaltijd van onze Snackpoint kaart. 

 

American Diner 

Hill’s American Family Diner is gesitueerd aan de zijkant van het pand en heeft 

uitzicht op de Wetering. De ruimte beschikt over een eigen ingang, bar en 

sanitairgroep. Ons restaurant is geschikt voor private dining, bruiloften, recepties en 

feestjes. Eventueel kan er een eigen terras worden gemaakt via een openslaande 

deur. 

Capaciteit is afhankelijk van de opstelling. 

 

Paviljoen Woodstock 

Paviljoen Woodstock is gesitueerd aan de achterkant van het pand en heeft een 

groot terras aan de Wetering. De ruimte beschikt over een eigen ingang, bar, 

bbq/buffet ruimte, sanitairgroep en groot overdekt terras met stretchtent. Ons 

Paviljoen is perfect voor bruiloften, recepties en feesten.  

Capaciteit is afhankelijk van de opstelling. 

 

Overnachten op onze camping / glamping 

Wilt u bij ons overnachten na een feestje of uitje? Dat kan! We beschikken over een 

ruim aanbod van luxe safaritenten met eigen sanitair. Deze glampingtenten zijn 

geschikt voor minimaal 4 personen en kunnen tot begin Oktober worden 

gereserveerd. Ook in eigen kampeermiddelen kunnen gasten bij ons overnachten. 

Vraag naar de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 



Extra kosten 

 

*Indien u meerdere zalen huurt voor uw partij, m.u.v. bruiloften, hanteren we een 

extra schoonmaaktarief van € 55,00 per uur (gemiddelde schoonmaaktijd bedraagt 

1,5 uur). 

 * Indien u meer dan 250 gasten heeft, verzorgen we een sanitaire medewerker voor 

uw partij. Kosten bedragen € 35,00 per uur.  

* Indien er extra barren, muziekapparatuur e.d. dienen te worden geplaatst, worden 

de kosten voor deze materialen aan u door gefactureerd.  

* Bij partijen vanaf 300 personen dienen we in overleg met u extra materialen in te 

huren. Enkele voorbeelden hiervan zijn; extra barren, extra toiletten, extra 

materialen zoals glaswerk, serviesgoed, perculators.  

* Wensballonnen, vuurwerk, confetti en rijst is niet toegestaan op onze locatie. 

Indien dit gebruikt wordt zijn wij genoodzaakt om € 150,00 schoonmaakkosten in 

rekening te brengen.  

* Wij hanteren een minimaal bestedingsbedrag van € 1.000,00 per partij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


