WELKOM
Restaurant Grebbelounge is in juli 2017 geopend, gelijktijdig met de opening van het Grebbelinie Bezoekerscentrum.
Gelegen op het Fort aan de Buursteeg staat Grebbelounge inmiddels bekend als restaurant waar je in een informele
sfeer goed kunt vertoeven en culinair verwend kunt worden. In het restaurant met 70 zitplaatsen en op het
gedeeltelijk overdekte terras met 130 zitplaatsen heten wij u van harte welkom voor een kopje koffie met een taartje,
een (zakelijke) lunch, een borrel met familie of vrienden, of een heerlijk driegangen diner. Elke dag staan wij vanaf
10.00 uur klaar, om u gastvrij te ontvangen.
Vanaf 2021 beschikt Grebbelounge tevens over een
drietal multifunctioneel in te zetten ruimtes, waarmee de
mogelijkheden aanzienlijk vergroot worden. Of het nu gaat
om een walking-dinner voor 80 personen, een privatedinner voor 10 personen of een workshop of vergadering
voor 20 personen, voor elke denkbare bijeenkomst
kunnen wij u de juiste faciliteiten bieden. Alle ruimtes zijn
apart te gebruiken, maar kunnen ook samengevoegd
worden, zodat wij ook bijvoorbeeld een bruiloft voor
200 personen voor u kunnen verzorgen. Als u voor het
organiseren van uw bijeenkomst op zoek bent naar een
unieke locatie, in een prachtige historische omgeving met
een eigen verhaal en met uitstekende bereikbaarheid en
voldoende (gratis) parkeermogelijkheid, dan bent u bij ons
aan het juiste adres.

Samen met ons team zullen wij er alles aan doen om uw
bezoek aan Grebbelounge een onvergetelijke ervaring
te laten zijn. In deze brochure bieden wij u een aantal
arrangementen aan, maar in een persoonlijk gesprek
zullen wij altijd samen met u het door u gewenste
arrangement samen stellen. Voor ieder wat wils en tegen
elk budget willen wij kijken waar bij Grebbelounge de
mogelijkheden liggen. Wij zijn er voor onze gasten!
Graag verwelkomen wij u in restaurant Grebbelounge.
Met gastvrije groet,

Jochem en Marlene van den Berg

GREBBELINIE BEZOEKERSCENTRUM
Op het Fort aan de Buursteeg waar ook restaurant Grebbelounge
gevestigd is, bevindt zich het Grebbelinie Bezoekerscentrum.
Tijdens een bezoek aan dit centrum met museumwinkel komt u
alles te weten over de Grebbelinie als verdedigingslinie door de
jaren heen. De expositie geeft u middels film, animaties en objecten
een duidelijk beeld van de lange geschiedenis van deze waterlinie,
die in 2011 werd aangewezen als rijksmonument. Daarnaast is het
mogelijk om aan de hand van een routekaart of (op aanvraag) met
een gids het Fort aan de Buursteeg te verkennen.

VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIE
De verschillende ruimtes van Grebbelounge lenen zich uitstekend
voor diverse vergaderbijeenkomsten, met elk hun eigen karakter en
voorzien van de benodigde faciliteiten. Uniek is dat u vergadert in
het groen en uitkijkt over het Fort aan de Buursteeg. Voor lunch of
diner kunt u beschikken over een eigen terras.
Het uitgestrekte noordelijk deel van het Fort aan de Buursteeg leent
zich bij uitstek voor het organiseren van allerhande evenementen.
Naast de evenementen die wij zelf organiseren is de buitenruimte
ook beschikbaar voor het organiseren van uw evenement of
presentatie. Vraag gerust bij ons naar de mogelijkheden.

TROUWEN OP HET FORT
Het Fort aan de Buursteeg is een officiële trouwlocatie van de
gemeente Renswoude. De buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voltrekt uw huwelijksceremonie geheel naar uw
wensen buiten op het terrein of binnen in één van onze ruimtes. Als
“klap op de vuurpijl” kan de huwelijksvoltrekking vergezeld gaan
van een kanonschot! Het is mogelijk om alleen de ceremonie op
het Fort plaats te laten vinden, maar uiteraard kunnen wij u ook een
geheel verzorgde dag op het Fort aan de Buursteeg aanbieden.
Wij beschikken over legio mogelijkheden om de dag geheel naar
uw wensen in te kunnen vullen. Hierover gaan wij graag met u in
gesprek.

ACTIVITEITEN
Naast culinair genieten of vergaderen kunt u ook actief bezig zijn. In
samenspraak met Organisatiebureau “Sport totaal” kunnen wij u een
actief programma aanbieden om uw dag compleet te maken. Voor
welk doel of bijeenkomst u dan ook op het Fort aan de Buursteeg
bent, er is altijd wel een passende activiteit bij te vinden. Op het
reduit van het Fort aan de Buursteeg zijn een aantal vaste outdoor
activiteiten gefaciliteerd, waar u tevens bij een bezoek aan het
restaurant of terras gebruik van kunt maken.
Verder verhuren wij vanaf het Fort aan de Buursteeg e-choppers
waarmee u de omgeving in kunt trekken voor een leuke tocht. Dit
hippe “groene” vervoermiddel zorgt ervoor dat u geruisloos rond
kunt toeren waardoor u optimaal van de omgeving kunt genieten
en relaxed weer terugkomt op onze locatie. Deze verhuur is ook
rechtstreeks te boeken bij onze partner via www.goingonwheels.nl

ARRANGEMENTEN
LUNCH

LUNCH

RONDJE GREBBELINIE

RONDJE GREBBELINIE LUXE

Genieten van een heerlijke lunch.

€ 12,- p.p.

Lunch
2 sneetjes boerenbrood (wit/bruin) met kroket, gebakken
ei en een pomodori soepje

Genieten van een heerlijke lunch.

€ 16,- p.p.

Vooraf
Pomodori soep
Lunch
3 sneetjes boerenbrood (wit/bruin) met kroket, gebakken
ei en carpaccio

Dranken
Melk | Karnemelk | Jus d'orange | Water

Dranken
Melk | Karnemelk | Jus d'orange | Water | Koffie | Thee

4-LANDEN BUFFET

WALKING DINER

DE GREBBELINIE

(STREET FOOD)

Onbeperkt genieten van een heerlijk
warm en koud buffet.
Vanaf 25 personen

€ 27,- p.p.

Koud
Spaanse carpaccio | 3 soorten rauwkost |
Rundvleessalade | Coburgerham met meloen
Boeren paté | Visschotel (haring/zalm/garnalen)
Warm
Spaanse balletjes met pittige tomatensaus | Grebbe-ribs |
Varkenshaas met peperroomsaus | Gebakken kibbeling |
Aardappelgratin | Groenten | Friet
Garnituren
Cocktailsaus | Knoflooksaus | Stokbrood | Boter |
Kruidenboter

Heerlijk genieten van een 5 gangen diner
in tussengerecht formaat op een
ongedwongen sfeer, staand of zittend.

€ 27,50 p.p.

Gang 1 Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
Gang 2 Loempia gevuld met kip en groenten
Gang 3	Kipspies met satésaus en kroepoek (Green Egg)
Gang 4	Grebbeburger op briochebol met friet
(Green Egg)
Gang 5 IJshoorn of bakje met 2 bollen ijs naar keuze

BBQ

BBQ DE GREBBELINIE

DE GREBBELINIE

DE LUXE (INCL. KOK)

Onbeperkt genieten van een heerlijke
BBQ op basis van zelf grillen.

€ 22,- p.p.

• Kipsaté | Speklap | Gemarineerde kipfilet | Hamburger |
Spaanse BBQ worst
• Krautsalat uit Beieren | Hollandse rundvleessalade |
Kartoffelsalat | Salade Nicoise
• Knoflooksaus | Cocktailsaus | Satesaus
• Baquette | Boter en kruidenboter | Friet

3-GANGEN MENU
DE GREBBELINIE
Heerlijk genieten van een 3-gangen
keuzemenu.
Bij elk voor- en hoofdgerecht heeft u de keuze
uit vlees, vis of vega met als nagerecht een
dessert van de chef. Informeer naar ons
seizoensaanbod.

€ 26,50 p.p.

Onbeperkt genieten van een heerlijk
Grill buffet bereid vanuit de Green EGG
door onze chefs.

€ 29,- p.p.

•K
 ipspies | Gambaspies | Biefstuk | Runderhamburger
MRY | Spaanse BBQ worst
• Hollandse rundvleessalade | Kartoffelsalat | Salade
Nicoise
• Knoflooksaus | Cocktailsaus | Satesaus
• Baquette | Boter en kruidenboter | Friet

ARRANGEMENTEN ALL-IN
De prijzen zijn per persoon. Variant A is inclusief binnenlands gedistileerd, variant B inclusief buitenlands gedistileerd.

1 · BASIC

2 · RECEPTIE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Drankjes
Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
Warm bittergarnituur (3 hapjes pp)
Puntzakje friet

1A
1B

2 UUR

3 UUR

4 UUR

€ 19,50

€ 24,50

€ 29,50

€ 25,50

€ 32,50

€ 39,50

3 · PARTY
•
•
•
•
•
•

Koffie met petit four
Drankjes
Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
Warm bittergarnituur (3 hapjes pp)
Koffie met saucijzenbroodje
2 UUR

3 UUR

4 UUR

2A

€ 22,50

€ 27,50

€ 32,50

2B

€ 28,50

€ 35,50

€ 42,50

4 · BBQ KAMADO

Cocktail of glas Cava
Drankjes
Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
Warm bittergarnituur (3 hapjes pp)
1 Slice carpaccio, geitenkaas of gerookte zalm
Puntzakje friet
2 UUR

3 UUR

4 UUR

3A

€ 24,50

€ 29,50

€ 34,50

3B

€ 30,50

€ 37,50

€ 44,50

• Drankjes
• Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
• BBQ 5 items pp incl. salade bar:
	- Kipsaté | Speklap | Gemarineerde kipfilet | Hamburger |
Spaanse BBQ worst
	- Krautsalat uit Beieren | Hollandse rundvleessalade |
Kartoffelsalat | Salade Nicoise
	- Knoflooksaus | Cocktailsaus | Satesaus
•	Baquette | Boter en kruidenboter | Friet
•	IJswagen (keuze uit diverse ijssoorten in een bakje of
hoorntje)
2 UUR

3 UUR

4 UUR

4A

n.v.t.

€ 44,00

€ 49,00

4B

n.v.t.

€ 52,00

€ 59,00

5 · STREET FOOD
• Drankjes
• Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
• Walking diner street food 5 gangen
- Gang 1: Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
- Gang 2: Loempia gevuld met kip en groenten
- Gang 3: Kipspies met satésaus en
kroepoek (Green Egg)
-G
 ang 4: G
 rebbeburger op briochebol met friet
(Green Egg)
- Gang 5: IJshoorn of bakje met 2 bollen ijs naar keuze

5A
5B

2 UUR

3 UUR

4 UUR

n.v.t.

€ 46,00

€ 51,00

n.v.t.

€ 54,00

€ 61,00

7 · BUFFETTEN

6 · BBQ GREEN EGG
• Drankjes
• Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
• BBQ Green Egg incl. kok, 5 items luxe pp incl. salade bar:
-K
 ipspies | Gambaspies | Biefstuk |
Runderhamburger MRY | Spaanse BBQ worst
- Hollandse rundvleessalade | Kartoffelsalat | Salade
Nicoise
- Knoflooksaus | Cocktailsaus | Satesaus
- Baquette | Boter en kruidenboter | Friet
•	IJswagen (keuze uit diverse soorten in een bakje of
hoorntje)
2 UUR

3 UUR

4 UUR

6A

n.v.t.

€ 48,00

€ 53,00

6B

n.v.t.

€ 56,00

€ 63,00

8 · DRIE-GANGEN KEUZEMENU

• Drankjes
• Banketbakkers zoutjes / nootjes (op tafel)
• Koud buffet:
	Spaanse carpaccio | 3 soorten rauwkost |
Rundvleessalade | Coburgerham met meloen
Boeren paté | Visschotel (haring/zalm/garnalen)
• Warm buffet:
	Spaanse balletjes met pittige tomatensaus |
Grebbe-ribs | Varkenshaas met peperroomsaus |
Gebakken kibbeling | Aardappelgratin | Groenten | Friet
• Garnituren:
	Cocktailsaus | Knoflooksaus | Stokbrood | Boter |
Kruidenboter
2 UUR

3 UUR

4 UUR

7A

n.v.t.

€ 46,00

€ 51,00

7B

n.v.t.

€ 54,00

€ 61,00

Bij elk voor- en hoofdgerecht heeft u de keuze uit vlees,
vis of vega met als nagerecht een dessert van de chef.
Informeer naar ons seizoensaanbod.
2 UUR

3 UUR

4 UUR

8A

€ 37,50

€ 42,50

€ 47,50

8B

€ 43,50

€ 50,50

€ 57,50

Restaurant Grebbelounge
Buursteeg 2 | 3927 EJ Renswoude
T 085-0410110 | info@grebbelounge.nl
www.grebbelounge.nl
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
De keuken van 12.00 tot 21.00 uur.

