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ARRANGEMENTEN

ZAALHUUR
De Zagerij
Het Molencafé

ARRANGEMENTEN
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Ontbijt, Brunch, Lunch & High Tea
Molenontbijt				
Brunch
Molenaarslunch
Ster High Tea

Borrel & Feestarrangementen
Borrelarrangement
Borrelarrangement met hapjes
Borrelarrangement uitgebreid
Feestarrangement
Zomerborrel in het Molencafé

Bruiloft

Op basis van een persoonlijk gesprek

Dinerarrangementen
Molenbuffet
Mediterraan buffet
Hollandse winterbuffet
Barbecue
Walking dinner
Desserts bij buffet
Driegangendiner
Viergangendiner
Vijfgangendiner

Drankarrangementen
Diverse mogelijkheden

Vanwege de corona maatregelen kunnen de
toegestane aantallen personen per ruimte
sterk afwijken.
Informeer naar de mogelijkheden.

De Zagerij
De volgende opstellingen met het aantal mogelijke gasten in de Zagerij zijn:
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Carré of U-vorm 		
Cabaret 			
Theater 			
Receptie of Borrel 		
Zittend diner 		
Diner informeel 		

30 personen
45 personen
100 personen
130 personen
64 personen
80 tot 100 personen

Wij verhuren onze Zagerij per uur, per dagdeel of per dag. Onze dagdelen zijn:
Ochtend 			
08.00 - 12.30 uur
Middag 			
13.00 - 17.30 uur
Avond 			
18.00 - 22.00 uur
Onze prijzen zijn:
Per uur 							€ 95,Per dagdeel (4,5 uur) 					
€ 350,Per dag (9 uur) 						
€ 690,Bovenstaande prijzen zijn inclusief flipover of whiteboard met stifen.
Voor beamer en geluid brengen wij de volgende extra kosten in rekening.
Beamer & Projectiescherm 				
€ 50,Geluidsinstallatie met mengpaneel en microfoons € 100,Meer technische apparatuur en ondersteuning op aanvraag

Het Molencafé
De volgende opstellingen met het aantal mogelijke gasten in het Molencafé zijn:
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Carré 				10 personen
U-vorm 			
10 personen
Theater 			
15 personen
Receptie of Borrel 		
25 personen
Zittend diner 		
10 personen
Diner informeel 		
25 personen
Wij verhuren onze Molencafé per uur, per dagdeel of per dag. Onze dagdelen zijn:
Ochtend 			
08.00 - 12.30 uur
Middag 			
13.00 - 17.30 uur
Avond 			
18.00 - 22.00 uur
Onze prijzen zijn:
Per uur 							€ 45,Per dagdeel (4,5 uur) 					
€ 180,Per dag (9 uur) 						
€ 360,Bovenstaande prijzen zijn inclusief flipover of whiteboard met stifen.
Voor beamer en geluid brengen wij de volgende extra kosten in rekening.
Beamer & Projectiescherm 				
€ 50,Geluidsinstallatie met mengpaneel en microfoons € 100,Meer technische apparatuur en ondersteuning op aanvraag

ONTBIJT, BRUNCH, LUNCH & HIGH TEA
Molenontbijt										14,50 pp
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Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 10,50
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologische koffie, thee, melk, karnemelk
Versgeperste sinaasappelsap
Diverse broodsoorten
Croissants met roomboter en jam
Gekookte eieren
Zoet & hartig beleg
Huisgemaakte granola met boerenyoghurt
Handfruit

Brunch											26,50 pp
Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 13,50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologische koffie, thee, melk, karnemelk
Versgeperste sinaasappelsap
Diverse sandwiches: vlees, vis en vegetarisch
Croissants met roomboter en jam
Gekookte eieren
American pancakes
Glaasje soep
Zoet & hartig beleg
Diverse broodsoorten
Fruitsalade
Glaasje biologische bubbel (+ €3,50)

Molenaarslunch									17,50 pp
Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 9,50
•
•
•
•
•

Gevarieerd belegde broodjes (2 p.p.)
Handfruit
Groene salade (apr-okt) of soep (okt-apr)
Biologische melk en karnemelk
Biologische vruchtensappen

Ster High Tea										19,50 pp
Vanaf 20 personen
Duur van het arrangement: 2 uur
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14,50
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Tijdens onze high tea serveren 1 pot thee per persoon met onze verschillende biologische
theesoorten.
Daarnaast serveren we gedurende het arrangement de volgende zoete en hartige hapjes:
•
•
•
•
•
•
•

Scones met jam en room
Huisgemaakt gebak
Kleine koekjes en zoetigheden
Een glaasje huisgemaakte soep
Twee hartige sandwiches p.p., wisselend belegd
Mini saucijzenbroodjes
Mini quiches

UITBREIDINGEN
Bij de diverse arrangementen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisgemaakte soep van de dag							3,50 pp
Saucijzenbroodje of kaasbroodje							3,00 pp
Kroket bij de lunch									1,50 pp
Classic mini hamburger en/of vegaburgertje 					
3,25 pp
Verse smoothie van rood fruit							2,70 pp
Indische spekkoek									2,80 pp
Huigemaakte Molentaart								3,50 pp
Appeltaart										3,50 pp
Cheesecake										3,50 pp
Vers afgebakken gevulde koek							1,75 pp
Noten-, vruchten-, mueslireep							2,75 pp

BORRELARRANGEMENTEN
Borrelarrangement 								7,50 pp
Vanaf 10 personen
Duur van het arrangement: 1 uur
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 5,50

We serveren onbeperkt Palm bier, Bavaria bier en La Trappe Puur van de tap, onze biologische
huiswijnen, biologische koffie en thee, frisdranken en vruchtensappen.
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Borrelarrangement met hapjes 						10,50 pp
Vanaf 10 personen
Duur van het arrangement: 1 uur
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 8,50

We serveren onbeperkt Palm bier, Bavaria bier en La Trappe Puur van de tap, onze biologische
huiswijnen, biologische koffie en thee, frisdranken en vruchtensappen.
Op tafel staan nootjes, gemarineerde olijven, blokjes kaas met mosterd. En we gaan rond met
bitterballen en kaastengels (2 p.p.).

Borrelarrangement uitgebreid						18,- pp
Vanaf 10 personen
Duur van het arrangement: 1 uur
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 12,50

We serveren onbeperkt Palm bier, Bavaria bier
en La Trappe Puur van de tap, onze biologische huiswijnen, biologische koffie en thee,
frisdranken en vruchtensappen.
Op tafel staan nootjes, gemarineerde olijven,
blokjes kaas met mosterd. En we gaan rond
met bitterballen en kaastengels (2 p.p.). We
serveren onze soep van de dag en een puntje
heerlijke quiche voor alle gasten.

Al onze borrelarragementen met hapjes kunnen ook volledig vegetarisch geserveerd worden.

Feestarrangement 									 24,- pp
Vanaf 30 personen
Duur van het arrangement: 4 uur
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 13,50

We serveren onbeperkt Palm bier, Bavaria bier en La Trappe Puur van de
tap, onze biologische
huiswijnen, biologische koffie en thee, frisdranken en vruchtensappen.
Op tafel staan nootjes, gemarineerde olijven en blokjes kaas met mosterd.
En we gaan rond met bitterballen, kaastengels en krokante garnalen (3 p.p.).
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Zomerborrel in het Molencafé						 15,00 pp*
Vanaf 10 t/m 25 personen
Duur van het arrangement: 2 uur
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 13,50

Het Molencafé is exclusief voor jullie beschikbaar voor de zomerborrel. Bij
mooi weer kan hier ook het terras bij betrokken worden.
We serveren onbeperkt Palm bier, Bavaria bier en La Trappe Puur van de
tap, onze biologische huiswijnen, biologische koffie en thee, frisdranken en
vruchtensappen.
Op tafel staan nootjes, gemarineerde olijven en blokjes kaas met mosterd.
En we gaan rond met bitterballen en kaastengels (2 p.p.).
* prijs is exclusief huur van het Molencafé 45,- per uur
Alle borrel- en feestarrangementen kunnen per uur worden uitgebreid met
drankjes voor
€ 5,00 per persoon (en na het 3e uur voor € 4,00 p.p.)

BRUILOFT
Wist je dat Molen de Ster een officiële trouwlocatie van de gemeente Utrecht is? Jullie kunnen bij ons terecht voor de ceremonie en jullie persoonlijke invulling van het huwelijksfeest.
Willen jullie het groots vieren met een silent disco voor 130 personen en een uitgebreide
biologische barbecue of liever juist wat intiemer met bijvoorbeeld een heerlijk meergangen
diner of een feestelijke high tea aan lange tafels in het gras of in de zagerij?
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Bij Molen de Ster verzorgen we graag jullie trouwerij zoals als jullie die wensen. Met de
rustieke en bohemian uitstraling van dit levende monument is het de ideale locatie voor een
landelijke bruiloft en toch goed bereikbaar.
Neem contact op via trouwen@molendester.nu voor een persoonlijke offerte en een bezichtiging aan de molen.
Ook voor een bruiloft fotoshoot is de molen te huur.

DINERARRANGEMENTEN
Molenbuffet 									29,- pp
Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 16,50
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•
•
•
•
•
•
•

Gevarieerde broodplank met kruidenboter en ajvar dip
Huisgemaakte vegetarische soep
Siciliaanse venkelworstjes in kruidige tomatensaus
Zeewolffilet met kervel-veloutesaus
Aardappelgratin
Boerensalade met ei, groenten en verse kruiden
Mini bospaddenstoelen quiches met een gerookte kaassaus

Mediterraan buffet 							
Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 16,50
•
•
•
•
•
•
•

29,- pp

Gevarieerde broodplank met kruidenboter en ajvar-zuiveldip
Supreme van kip in een kruidige knoflook-citroensaus
Geroosterde groenten, gegratineerd met geitenkaas
Libanese parelcouscous salade
Roodbaars met olijven en kruiden
Aardappeltjes met rozemarijn en knoflook uit de oven
Pastasalade met verse groene pesto en gerookte amandelen

Hollandse winterbuffet 							29,- pp
November t/m februari
Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 16,50
•
•
•
•
•
•

Stamppot andijvie
Rode kool met aardappels en oma’s stoofvlees
Gewone en vega rookworst en spekjes
Krachtige vegetarische en ouderwetse vlees jus
Stoofpeertjes
Kapucijnersalade met picalilly dressing en gebakken uitjes

Barbecue		

									

Maart t/m september
Vanaf 20 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 17,-

29,- pp
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Buiten worden de BBQ’s aangestoken en kunnen gerechten worden afgehaald. Eten in zeer ontspanne zomerse sferen. Bij slechter weer zal er in de
zagerij een buffet worden neergezet.
• Zeer gevarieerde selectie van biologisch vlees en verantwoord gevangen vis
• Creatieve vegetarische gerechten
• Halal vlees is een optie
• Huisgemaakte kartoffelsalade, pasta salade en Griekse salade
• Huisgemaakte sauzen
• Gesneden (stok)brood met kruidenboter
Uitgebreide omschrijving arrangement beschikbaar.

Walking dinner		

							 29,- pp

Vanaf 35 personen
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 17,Duur van dit arrangement is 2 uur

Een originele en feestelijke manier van dineren. Geniet van het feest de en
gasten terwijl wij rondgaan met hapjes en zorgen dat er op strategische
plaatsen dezelfde hapjes komen te staan zodat niemand iets tekort komt. Op
het buffet staan frisse salades en en breekbrood met dips waar de gasten
altijd van kunnen pakken.
•
•
•
•

Koude hapjes
Warme hapjes
Frisse saldes en brood op het buffet
Speciaal dessert aanbod

Uitgebreide omschrijving arrangement beschikbaar.

Desserts voor na de buffetten

				Inclusief

Voor na de dinerbuffetten hebben we de volgende desserts waar u uit kunt kiezen.
Boven de 30 gasten kunt u twee soorten kiezen en boven de 50 gasten combineren we drie
desserts voor u.
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•
•
•
•
•

Kokos-mango ijscake
Cheesecake met rode vruchtensaus
Panna Cotta met seizoensfruit
Chocolademousse met rum-basilicum kersen topping
Vers fruit gemarineerd in verse jus d’orange en mint, met citroenroom

Voor alle arrangementen kunnen wij rekening houden met de dieetwensen en allergieën
van uw gasten. Vaak is er binnen de arrangementen al een ruim vegetarisch aanbod, maar
we kunnen de verhouding altijd bijsturen wanneer er veel vegetariërs binnen uw gezelschap zijn.
Wij gebruiken in onze keuken alleen biologisch gekeurmerkt vlees van slagerij Gerrit Takke
en verantwoord gekweekte of gevangen vis.

MEERGANGEN DINERS
Het is bij ons op aanvraag ook mogelijk om een 3-, 4-, of 5-gangen diner te reserveren vanaf 20 personen. Onze chef stelt met plezier een menu voor u samen dat aan uw wensen
voldoet.
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Driegangendiner 									27,50 pp
Viergangendiner 									32,50 pp
Vijfgangendiner									36,50 pp
Driegangendiner voor kinderen						15,50 pp
Viergangendiner voor kinderen 					
18,- pp
Vijfgangendiner voor kinderen						20,50 pp
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar serveren we het diner in aangepaste
hoeveelheden of het traditionele kindermenu:
• Tomatensoep
• Kipfilet, frietjes, appelmoes en rauwkost
• Kinderijsjes van biologisch Boerderijs
Bij vier of vijf gangen voor kinderen zorgen we voor een leuke uitbreiding.

DRANKARRANGEMENTEN
Bij uw diner kunt u gebruik maken van onze drankarrangementen. We schenken onbeperkt
Bavaria bier en La Trappe Puur van de tap, onze biologische huiswijnen, biologische koffie
en thee, frisdranken en vruchtensappen.

Drankarrangement 2 uur 							12,50 pp
Drankarrangement 3 uur 							16,50 pp
Drankarrangement 4 uur							20,50 pp

