
Sloep 
Beleef de prachtige natuur rondom 
Slangevegt op haar mooist. 

Tijdens de vaart kunt u genieten van
culinaire hapjes.

U kunt onze sloep 7 dagen per week huren, 
vanaf april t/m oktobevanaf april t/m oktober, inclusief schipper 
en brandstof.

Restaurant 
Op een unieke locatie aan de Vecht vindt u Buitenplaats Slangevegt. Dit rijksmonument uit 1700 
dankt zijn naam aan de ligging aan de Vecht, de bochtige rivier die als een slang door het 
landschap kronkelt. 
In het interieur is een balans gevonden tussen klassieke en moderne elementen, die voor een 
tijdloze uitstraling zorgen. 

BuitenplaatsBuitenplaats Slangevegt is de gelegenheid voor een ideale ontmoetingsplek, waar je kunt 
lunchen, borrelen en dineren in stijl.  

De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid. Ook wanneer u met de boot arriveert, kunt u 
aanmeren aan onze steigers.



Heeft u iets te vieren?
Wij organiseren met veel plezier uw bruiloft, jubileum, verjaardagslunch/-diner of 
eindejaars-/nieuwjaarsborrel

Lunch & Diner 
Voor een gezellige, informele sfeer verlenen wij een Walking Dinner. 
Of heeft u liever een uitgeserveerd drie-, vier- of vijfgangen menu? Wij verzorgen het graag.
Ook stellen wij met plezier een aangepast menu samen indien dit gewenst is.Ook stellen wij met plezier een aangepast menu samen indien dit gewenst is.

Bruiloft
Een van de mooiste dagen in uw leven! En die wenst u uiteraard perfect georganiseerd. 
Wij begrijpen dat als geen ander en vernemen graag al uw wensen.
U kunt de huwelijksplechtigheid niet bij ons laten plaatsvinden, maar bijvoorbeeld wel bij de nabij 
gelegen locaties Boom & Bosch, Goudestein of Slot Zuylen. Wij kunnen dan zelfs u en uw gasten 
ophalen met de luxe Sloep Slangevegt. 

Landschapskamer 
De Landschapskamer bevindt zich op de 1e verdieping en 
heeft uitzicht op het oer- Hollandse weidelandschap. 
De kamer heeft een warme uitstraling door de authentieke 
houten schouw. Openslaande deuren leiden naar een klein 
balkon met uitzicht op de Vecht. 
Deze ruimte is geschikt voor gezelschappen tot en met Deze ruimte is geschikt voor gezelschappen tot en met 
35 personen. 

Vechtkamer
De Vechtkamer is de tweede ruimte op de 1e verdieping en 
biedt uitzicht op de prachtige Vecht. 
Ook dit vertrek beschikt over een balkon, waar genoten kan 
worden van de serene rust die de omgeving biedt. 
In deze ruimte kunnen gezelschappen tot en met 
225 personen ontvangen worden.

Erker 
De Erker situeert zich op de begane grond en kenmerkt zich 
door de bijzondere lampen en de wand met kleurrijke tegels. 
Wij verzorgen hier uw besloten lunch of diner voor 
gezelschappen tot en met 14 personen.



Om mee te beginnen 
Bubbelend aperitief
Prosecco
Champagne

Oester Umami ‘No. 3’
per stuk 
per half dozijnper half dozijn 

Plankje dungesneden Pata Negra
Amuse 

Receptiegarnituur losse items 
Gemarineerde knoflookolijven
Boeren Stolwijker kaas
Vers gebrande noten
Kalfstartaar met appel en eendenlever
Gamba gebakken in pancetta
Bitterbal met Franse mosterdBitterbal met Franse mosterd
Kaastengel met chilisaus
Oester Umami  ‘No.3’             

5,25
5,25
6,75
2,25
2,25
1,00
1,001,00
3,25

  7,50

3,25
19,50
10,75
3,75

12,50

Receptiegarnituur per persoon
Receptiegarnituur A          
Gemarineerde knoflookolijven
Boeren Stolwijker kaas
Vers gebrande noten
Kalfstartaar met appel en eendenlever
Gamba gebakGamba gebakken in pancetta
Bitterbal met Franse mosterd

Receptiegarnituur B         
Gemarineerde knoflookolijven
Boeren Stolwijker kaas
Vers gebrande noten
Kalfstartaar met appel en eendenlever
Gamba gebakGamba gebakken in pancetta
Bitterbal met Franse mosterd
Kaastengel met chilisaus

Receptiegarnituur C         
Gemarineerde knoflookolijven
Boeren Stolwijker kaas
Vers gebrande noten
Kalfstartaar met appel en eendenlKalfstartaar met appel en eendenlever
Gamba gebakken in pancetta
Bitterbal met Franse mosterd
Kaastengel met chilisaus
Oester Umami  ‘No.3’

10,25

11,25

14,25

Cadeau tips
Giftdoosje 
met bullet bonbons (5 stuks)

Slangevegt dinerbon
(elk gewenst bedrag)

7,50

Voor bij de koffie of thee
Bullet bonbon per stuk                  
Friandises 5 items               
Appelgebak met slagroom 
Giftdoosje met bullet bonbons 5 stuks
Aansnijden bruidstaart       

1,50
6,50
5,25
7,50
1,50

Openingstijden Slangevegt
Maandag tot en met zondag vanaf 11:00 uur
Lunch
Maandag tot en met zondag 12:00 uur tot 15:30 uur
Diner
Maandag tot en met zondag 18:00 uur tot 22:00 uur



Lunchmenu verrassingsmenu
2-gangen
3-gangen           

Chefsmenu verrassingsmenu  
3-gangen  
4-gangen  
5-gangen5-gangen   
supplement kaas in plaats van dessert        
6-gangen  

Menu Slangevegt keuzemenu  
3-gangen  
4-gangen    
5-gangen            
supplement kaas in plaats van dessert supplement kaas in plaats van dessert    
 

Walking Dinner vast menu  
6-gangen           

Slangevegt Diner Arrangement
Menu Slangevegt 
Aperitief naar keuze 
Tijdens diner 1 drankje per gangTijdens diner 1 drankje per gang
Onbeperkt mineraalwater 
Koffie of thee met 2 friandises 
(geen buitenlands gedistilleerd)

3-gangen           
4-gangen          
5-gangen           
supplement kaas in plaats van dessert supplement kaas in plaats van dessert 

Zoet
Bullet bonbon per stuk 
Friandises 5 items
Giftdoosje met Bullet bonbons 5 stuks        
Appelgebak met slagroom            
Aansnijden Bruidstaart per persoon

HHartig
Gemarineerde knoflookolijven        
Vers gebrande noten            
Utrechtse oude grachtenkaas        
Brioche met gerookte paling, 
limoen en crème fraîche 6 stuks     
Tartelette met  kalfstartaar en
eendenleendenlever 6 stuks    
Portie bitterballen 8 stuks        
Portie kaastengels 8 stuks
Plankje dungesneden pata negra        
Oesters David Hervé ‘’Tara nr 3’’ half dozijn  

10,75
19,50

5,25
5,25
6,75

Drinken
Huiswijn per glas             
Wijnarrangement per glas
BOB arrangement ½ glas
Champagne per glas          
Drankarrangement per uur   
(binnenlands gedistilleerd)(binnenlands gedistilleerd)

Drankarrangement per uur    
(buitenlands gedistilleerd)

Kurkengeld per fles

Vraag naar  onze uitgebreide wijnkaart voor de 
overige wijnen

Alcoholvrije dranken
FrisdranFrisdranken gemiddeld       
Vruchtensap gemiddeld      
Mineraalwater 0,75 lt       

Bieren
Bier van het fust 
Speciaal bier vanaf         

Warme dranken
KKoffie     
Espresso    
Cappuccino  
Koffie verkeerd           
Thee               
Verse muntthee            
Diverse speciale koffies vanaf   

5,00
7,00
4,00
12,50
9,00

10,00

3,00
3,25
5,50

2,75
3,50

2,75
2,75
3,25
3,50
3,25
3,25
7,7,50

17,50

Werkwijze 
Tot 9 personen 
A la carte
9-19 personen 
Menu met keus in voor-, hoofd- en nagerecht
20-29 personen 
Menu met Menu met keus in hoofdgerecht, vast voor- en nagerecht
Vanaf 30 personen 
Menu met vast voor-, hoofd- en nagerecht
Vanaf 20 personen 
Walking Dinner

10,75

10,75
8,00
8,00

32,50
39,50

42,50
52,50
59,50

67,50

42,50
52,50
59,50

44,50

75,00
85,00
95,00
3,50

1,50
6,50
7,50
5,25
1,50

3,50



Voorgerechten

Zachtgegaarde heilbot  
bitterbal van kreeft | venkel | yoghurtdressing | aardappelkaantjes

Gerookte runderlende  
crème boeren Stolwijker | Amsterdams zuur | gedroogde mosterd
    

SSoep 

Tom kha kai (Thaise kokos soep)
gekonfijte kippendij | koriander | shiitake
   
    

Tussengerecht 

Open ravioli met voorjaarstruffel
knolselderij | amandel | schuim van eekhoorntjesbroodknolselderij | amandel | schuim van eekhoorntjesbrood 

Hoofdgerechten  

Kalfshaas
gestoofde wang | koolrabi | polenta | jus met morilles

Rogvleugel
fregola | pulpo | gepofte paprika | beurre blanc  

Nagerechten

CChocolade en passievrucht
luchtige cheesecake | koffie crumble   

Kazen                 
biologische kazen met bijpassend garnituur
Supplement kaas 3,50     
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3-Gangen
4-Gangen 
5-Gangen 

 



Om mee te beginnen

Olijven | gerookte amandelen | Vegtbrood

Menu 

Zachtgegaarde heilbot  
venkel | yoghurtdressing | aardappelkaantjes

Gerookte runderlende  
crème boerencrème boeren Stolwijker | Amsterdams zuur

Kreeftenbisque
‘en flûte’ | cognacroom     

Kabeljauw
fregola | gepofte paprika | beurre blanc  

Iberico procureur
koolrabi | polenta | jus met morille

MMagnum
mango | chocolade
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DINNER
6-gangen

 



Voorgerechten

Salade
gerookte zalm | komkommer

Tomatensoep     
verse kruiden | croutons

Hoofdgerechten  

SSnackspiesje 
mini frikandel | bitterbal | kipnugget | frites  

Spaghetti 
tomatensaus | gehakt | basilicum

Gebakken vismootje
verse groenten | frites

Nagerechten

PPoffertjes ‘Dudok de Wit’ 
vanille ijs | smarties | leuke surprise         

IJscoupe
vanille ijs | slagroom | leuke surprise 
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Drankjes op basis van nacalculatie
Huiswijn wit, rood en rosé
Bier 
Champagne
Mineraalwater 
Sappen
VVerschillende frisdranken 

Bootarrangement per persoon
Gemarineerde knoflookolijven
Vers gebrande noten
Boeren Stolwijker kaas
Landbrood met harissa mayonaise
Dungesneden Pata Negra
Bitterballen met mosterdBitterballen met mosterd

Sloep Slangevegt
1,5 uur    
Per 30 min. extra     

Minimaal 1,5 uur varen
Maximaal 20 personen
Leegvaren 50,00 euro per half uur 
Wachten op locatie 10,00 euro per 10 minuten Wachten op locatie 10,00 euro per 10 minuten 
Op basis van beschikbaarheid
                                  

 

175,00
50,00

8,75

Bootverhuur
Stap aan boord op onze sloep en laat u 
meevoeren door de schoonheid van de Vecht. 
De schipper vertelt u graag over de omgeving.

Ook biedt een vaart over de Vecht een leuke en 
inspirerende break ter afwisseling van uw 
zazakelijke bijeenkomst. 

Stoere Sloep met mooie uitstraling
De open sloep is voorzien van 
comfortabele kussens en biedt plaats voor 20 
personen. 

Wij bieden onze gasten een geheel verzorgde Wij bieden onze gasten een geheel verzorgde 
vaartocht met luxe motorsloep inclusief schipper 
en brandstof. 

U kunt onze sloep 7 dagen per week huren, 
vanaf april t/m  oktober.
                               


