
 

Over Molen de Ster 
Molen de Ster is een levend rijksmonument uit 1739 en is het enige compleet bewaarde 

houtzaagmolenerf van Nederland. Zodra je het erf oploopt kom je tot rust. Het erf is 

omzoomd met houtloodsen en monumentale woningen die zorgen voor een unieke locatie 

op slechts vier minuten lopen van Utrecht CS.  

 

Winterborrels bij Molen de Ster 
De dagen worden weer korter en dat vraagt om een fijne borrel met je vrienden, familie 

of collega’s om het jaar mee af te sluiten en vooruit te kijken naar wat het komende jaar 

brengen gaat. 

 

In onze sfeervol aangeklede zaal de Zagerij kom je met jouw gasten samen voor een 

gezellige borrel met fijne muziek op de achtergrond. En  zijn er cadeautjes dan kunnen 

jullie die natuurlijk onder de boom leggen. 

 

Winterborrel Basis € 12,50 p.p. 
Vanaf 20 personen  

Tijdsduur: 2 uur 

We schenken onbeperkt glühwein en warme chocolademelk met slagroom, fairtrade koffie, 

biologische thee assortiment, frisdranken, huiswijn en (speciaal) bier. 

 

Winterborrel Luxe € 15,50 p.p. 
Vanaf 20 personen 

Tijdsduur: 2 uur 

We schenken onbeperkt glühwein en warme chocolademelk met slagroom, fairtrade koffie, 

biologische thee assortiment, frisdranken, huiswijn en (speciaal) bier. 

Er worden borrelplanken geserveerd gevuld met nootjes, gemarineerde olijven, blokjes kaas 

met mosterd en we gaan rond met bitterballen en kaasstengels (2 rondes). Een geheel 

vegetarische borrel is ook mogelijk. 

 

Extra feestelijk eten en drinken 
● Feestelijke toast met biologische prosecco €4,50 p.p. 

● Luxe Wijn arrangement: een selectie van 5 bijzondere biologische wijnen (3 glazen p.p.) 

€12.- p.p. 

● Cocktailbar arrangement: huisgemaakte verse cocktails €8,50,- p.p.  (1 cocktail p.p.) 
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● Verse oliebollen €1,75 (1st p.p.) 

● Luxe borrelplank vlees: Biologische charcuterie plankje, tempura garnalen, brood met 

huisgemaakte smeersels  €7,50 

● Luxe borrelplank vega: Luxe kaasplankje, Thai green curry bite, brood met huisgemaakte 

smeersels € 7,50 

● Kom snert met roggebrood (vlees of vega) €5,- p.p. 

● Broodje halve rookworst met extra toppings (vlees of vega) €5,50 p.p. 

● All you can eat pannenkoeken €15,- p.p. 

● Gezamenlijk diner, vraag naar de mogelijkheden vanaf €29,- 

 

Warm buiten 
● Vuurschaal met hooibaal-zitjes incl. vuurman/vrouw  €100,- 

● Vuurtent €750,- 

● Warm dekentje, mag na afloop mee naar huis €5,- p.p. 

● Verwarmde buitentent vanaf €200,- 

 

Samen lekker actief 

● Smores maken boven het kampvuur (in combinatie met kampvuur of vuurtent) €1,50 p.p. 

● Presentatie/praatje (beamer, projectiescherm, microfoon) €50,- 

● Winterse stadswandeling vanaf €25,- p.p. 

● Champagneproeverij €50,- p.p. 

● Wijnproeverij in combinatie met het wijnarrangement  €15,50 p.p. 

 
Capaciteit 
Onze winterborrels zijn te boeken vanaf 20 personen. In de winter van 2020-2021 is het maximaal 

aan gasten afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. We houden deze scherp in de gaten en 

mochten er wijzigingen optreden die jouw borrel treffen dan nemen we z.s.m. contact met je op. 

 
Meer informatie of het aanvragen van een offerte 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een gezellige en persoonlijke winterborrel bij 

Molen de Ster via boekingen@molendester.nu of bel naar:  030-2990174. 

 
Genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 november 2020 tot 1 maart 2021.  

Genoemde arrangementsprijzen zijn excl. Zaalhuur 

Extra feestelijk eten en drinken, samen lekker actief en warm buiten kan alleen in combinatie met een 

borrelarrangement worden gereserveerd. 
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