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> onze plek
> vergaderen & ontmoeten
> eten & drinken
> activiteiten

goed om te weten
bij buiten zijn we gek 

en zuinig op de natuur. 

alle activiteiten die we 

organiseren gaan dan  

ook in overleg en 

overeenstemming met 

staatsbosbeheer en in  

harmonie met de natuur.  

we willen namelijk nog  

jaren naar buiten kunnen.

vragen, offerte of 
advies? 

wij helpen je graag

verder, mail naar

groepen@buitenindekuil.nl

zevenlindenweg 9

3749 AW lage vuursche

www.buitenindekuil.nl

inhoud
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onze plek
  buiten in de kuil is een plek 
 waar iedereen zich welkom voelt!
een eigentijdse plek centraal in het land, midden in het bos waar je alleen al door er te  

zijn inspiratie op doet, waar je even ‘out of office’ bent, waar meetings impact maken  

en waar we je uitdagen om de vergadertafel te verruilen voor een teamgame of boswandeling  

met een boodschap. of waar je gewoon even met je team op adem komt.

buiten is een speeltuin waar je nooit te oud voor bent!
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 zoek je echt een plekje buiten  
om samen te werken, te brainstormen  
  of inspiratie op te doen?
bij buiten ben je echt even ‘out of office’. we hebben verschillende mogelijkheden. plof lekker neer 

op de picknickweide voor een vergadering met 10 personen. kom je voor een meeting met meer 

dan 25 personen dan betekent dat bij ons, lekker in de buitenlucht of onder een mooie overkapping.  

of wat dacht je van actief vergaderen met een wandeling of mtb tocht. 

buiten vergaderen
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plof lekker neer in onze picknickweide.  neem plaats op een boomstam of schuif op gepaste wijze 

aan op de lange picknickbank. geen digitale ondersteuning, alleen een flipover, notitieblokken, 

stickies en elkaar natuurlijk! ondertussen serveren wij goede koffie, thee, water en wat lekkers! 

afsluiten met een lunch of borrel? onze picknickplekken voor 10 personen zijn voorzien van een 

overkapping tegen de felle zon of een spat regen.

picknickplek
huur per dagdeel

€ 50,-  
alleen te combineren met 

een drank- of vergader 

arrangement en eventueel, 

lunch of borrel.

picknick vergaderen

vergader-
arrangement

€ 15,- pp
per dagdeel
verse koffie, thee,  

water &  minibrownie

kunnen we je tijdens de 

vergadering verleiden voor 

een lekker stuk appel-, of 

worteltaart?   € 4,-

drank-
arrangement

2uurs €13,50 p.p.
3uurs €18,50 p.p.
4uurs €22,50 p.p.

koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  
DeLeckere en huiswijn.
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kom je voor een ontmoeting met meer dan 25 personen dan hebben we ook een mooie plek 

in de frisse buitenlucht voor je. vergaderen bij ons betekent lekker in de buitenlucht of onder een 

mooie overkapping met voldoende onderlinge afstand. een bron van inspiratie in de frisse lucht, 

midden in het bos: de ideale plek om stevig door te praten over visie, strategie en de volgende 

stappen. we sluiten altijd gezamenlijk af met een lunch of BBQ. buiten eten met je team, 

daar wordt je blij van!

huur locatie
per dagdeel

€ 300,-  
voorzieningen:

- wifi connectie

- flipover

- terras met grote parasols

- LEDscherm 42”  

 € 250,- ex btw

stretchtent 
€ 950,-
ben je met meer dan 50 

personen dan adivseren we 

je om een strechttent bij 

te boeken. dan kunnen we 

je gasten altijd een gepast 

onderdak bieden bij een 

onverhoopte regenbui, ‘t blijft

holland tenslotte.grote groepen
vergader-

arrangement

€ 15,- pp
per dagdeel
verse koffie, thee,  

water &  minibrownie
drank-

arrangement
2uurs €13,50 p.p.
3uurs €18,50 p.p.
4uurs €22,50 p.p.

koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  
DeLeckere en huiswijn.
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eerst met elkaar brainstormen, strategie bepalen in de frisse buitenlucht en vervolgens ook  

nog even lekker buitenspelen? niet alleen een doeltreffende onderbreker, ‘t is nog leuk ook.  

we hebben diverse buitenspellen in ons pakket. van kubb tot jeu de boules en van youfo tot bubble 

bal. of verken de bossen van de Vuursche per mountainbike of trek je wandelschoenen aan en ga op 

pad met de boswachter. sluiten we weer af met een lunch, borrel en/of diner.

actief vergaderen

vergader-
arrangement

€ 15,- pp
per dagdeel
verse koffie, thee,  

water &  minibrownie
drank-

arrangement
2uurs €13,50 p.p.
3uurs €18,50 p.p.
4uurs €22,50 p.p.

koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  
DeLeckere en huiswijn.
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eten & drinken
      buiten is een plek waar het eten  
             altijd goed is en de producten 
   van de seizoenen een hoofdrol spelen.
rijkelijk belegde boterhammen, verse soep met groenten uit het seizoen, knisperende salades en 

dinergerechten waar het water van in je mond loopt. vergezeld van lekkere drankjes,  

niet alleen goede koffie en mooie wijn, maar ook sappen van hollandse vruchten,  

diverse (seizoens-)bieren. en als je bij ons een activiteit boekt is dit altijd in combinatie  

met een lunch, borrel of diner, want van buitenspelen krijg je honger.

lunch
€ 19,50 p.p.
twee rijkelijk belegde dubbeldonker bruine boterhammen.

één serveren we met zalm gerookt in eigen oven, roomkaas, 

rode ui en knisperende spinazie en de ander met smaakvolle 

hollandse kaas, tomaat, komkommer, rucola en mosterdmayo. 

daarbij serveren een verse soep met groenten van het 

seizoen. vers fruit, sappen, melk en water.

mogen we je misschien verleiden voor een hartige snack? 
wat dacht je van onze ambachtelijke handgemaakte kroket 

van floris? een huisgemaakte groentenquiche of een frisse 

yoghurt met granola? meerprijs is € 4,50

borrel
€ 17,50 p.p.
borrelen kan ook bij buiten. het is een prima afsluiter van een 

leuke dag vergaderen of lekker na een inspannende activiteit. 

we serveren dit gewoon op houten planken. wel zo makkelijk 

en gezellig. we leggen er van allerlei lekkers op wat perfect 

past bij koele drankjes!

frisse gazpacho van tomaat, groenten en komkommer, 

diverse hollandse kazen, grof gesneden brood met lekkere 

smeersels als tapenade, aioli en hummus. en natuurlijk 

grabbelbakken met olijven en (vega) bitterballen! en niet te 

vergeten een wrap met huisgerookte zalm, roomkaas, rode ui 

en spinazie. loopt het water je al in de mond?

drank-
arrangement

2uurs €13,50 p.p.
3uurs €18,50 p.p.
4uurs €22,50 p.p.

koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  
DeLeckere en huiswijn.
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diner
buiten barbecue € 27,50 p.p.
natuurlijk serveren we een frisse salade van de chef, want 

die smaakt altijd. we grillen diverse groenten uit het seizoen 

als basis en ook onze verse friet ontbreekt nooit. daarnaast 

kan je zelf nog een keuze maken uit drie van onderstaande 

gerechten: 

> zalm uit het vuur met chef’s favoriete rub

> mini angus- of veganburger van de grill, 

 met buitensaus, sla en tomaat

> geblakerde spitskool met basilicumdressing, 

 cashewnoten en bieslook

> vis en papilotte met gepofte knolselderij olijfolie, 

 witte wijn en zwarte peper

> op de green egg gegaarde entrecote aan één stuk

 met chimichurri van de chef

> geroosterde bloemkool met beurre noisette, 

 hazelnoten, parmezaan en bosui 

>  low en slow gegaarde buikspek dat smelt op je tong

en kan je niet kiezen of wil je graag iets uitgebreider er is  

een meerprijs per gerecht van € 8,- p.p.

borrel vooraf? € 6,50 pp 

lekker om mee te beginnen, we serveren (vega) bitterballen, 

brood met aioli, hummus en noten.

  buiten is een plek waar je   
   kunt dineren bij
  ondergaande zon.
bij buiten zijn we meesters van de grill al zeggen we  

het zelf. mooie eerlijke producten langzaam gegaard, 

op hout gerookt of gloeiend heet gegrild. 

het vuur is aan!

eten & drinken drank-
arrangement

2uurs €13,50 p.p.
3uurs €18,50 p.p.
4uurs €22,50 p.p.

koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  
DeLeckere en huiswijn. nog plek

voor een dessert? 

€ 4,50 p.p.

je kan kiezen uit: 

creme brullee, lekker romig met 

gekaramelliseerde rietsuiker of 

frisse fruitsalade met vanille 

roomijs en munt
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ben je met een grote groep? kies dan voor je eigen festivalsfeer.

verspreid over ons buitenterrein bieden we verschillende 

inspirerende activiteiten; leuk, informeel of met inhoud. iedereen 

kiest zelf zijn eigen programma! ook eten & drinken bieden we voor 

iedereen wat wils. diverse stations waar de koks ter plekke staan te 

grillen, bakken en koken!

buitenfestival
€ 29,50 p.p.* (vanaf 50 pers.)

laat je gasten lekker zelf kiezen wat ze willen eten. neem een 

koel glas, ga lekker zitten en relax. zorgen wij dat er voor 

iedereen wat wils is en overal wat te proeven valt.

natuurlijk serveren we een frisse salade van de chef, want 

die smaakt altijd. we grillen diverse groenten uit het seizoen 

als basis en ook onze verse friet ontbreekt nooit. daarnaast 

kan je zelf nog een keuze maken uit vier van onderstaande 

gerechten: 

> pizzabroodje - margeritha tomaat, kaas, oregano en 

 evt salami als extra

> low en slow gegaarde picanha met een frisse  

 couscous-salade

> mini angus- of veganburger van de grill, met buitensaus, 

 sla en tomaat

> geblakerde spitskool met basilicumdressing, 

 cashewnoten en bieslook

> op finse wijze gerookte zalm met liguine, rucola en tomaat

> geroosterde bloemkool met beurre noisette, 

 hazelnoot en bosui

> vis en papilotte met gepofte knolselderij, witte wijn, 

 olie en zwarte peper.

> spies van kip in terriyakimarinade, met bosui, 

 koriander, peper en zwarte sesam

> bun met low en slow gegaarde buikspek.

alle gerechten zijn klein en samen maaltijdvullend,  

zodat je diverse dingen kan proeven. en kan je niet kiezen  

of wil je graag iets uitgebreider er is een meerprijs per 

gerecht van € 8,- p.p.

* exclusief activiteiten en extra tenten/overkappingen. tijdens reguliere 

openingstijden blijft ons restaurant en boven-terras geopend voor wandelaars, 

mountainbikers en overige natuurliefhebbers.

je eigen festival drank-
arrangement

2uurs €13,50 p.p.
3uurs €18,50 p.p.
4uurs €22,50 p.p.

koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  
DeLeckere en huiswijn.

feestelijk 

afsluiten met 

een heerlijke 

bol ijs op een 

hoorntje?

€ 2,50
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algemene voorwaarden 

op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing, gedeponeerd 

bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage. deze liggen ter inzage en worden op 

verzoek per email toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

buiten in de kuil is er voor iedereen die  

buiten wil zijn. kom je wandelen, fietsen,  

spelen, sporten, bezinnen of gewoon  

genieten van het bos?  

dan proberen wij dingen toe te voegen waar 

behoefte aan is. waar je blij van wordt, wat je 

verrast en zonder dat het moet. onze activiteiten 

zijn ondergeschikt aan het groen. we behandelen 

de natuur en de dieren met respect en hechten 

waarde aan duurzaamheid. dat voeren we door 

in ons paviljoen, de menukaart, het terrein en de 

afvalverwerking. verruil dus je nette schoenen 

voor rubberlaarzen, zet je telefoon op ‘stil’ en 

geniet van de silent disco met ondergaande zon. 

laat de dieren in het bos met rust, net als onze 

buren. laat niets anders achter dan je voetsporen. 

volg de aanwijzingen van de boswachter en ons 

team op en kom vooral genieten van onze unieke 

plek in de natuur.

het bijzondere karakter van de kuil staat 

voorop en we zijn ons zeer bewust van deze 

uitzonderlijke plek waar wij onze diensten 

mogen aanbieden. 

activiteiten
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kom je buitenspelen? een bezoek aan buiten is ook echt buiten,  

bij ons mag je met een gerust hart even ‘off-line’. houd het weerbericht  

in de gaten en trek je stevige schoenen of je slippers aan, maak een 

boswandeling met de boswachter of laat ons je ‘content’ verwerken in  

een inspirerende wandeling waarin je het gesprek met elkaar aangaat.

content wandeling

houthak clinic

de boswachter

MTB clinic

en nog veel meer!

liever een  
ander programma?  
we helpen jullie graag 

om een onvergetelijke 

dag te bezorgen met een 

programma afgestemd op 

jullie wensen en behoeften. 

voor de organisatie en 

voorbereiding hiervan 

brengen we €75,- per  

uur in rekening.

optie op een datum?
stuur een mail naar

groepen@buitenindekuil.nl 

met de gewenste datum.

we plaatsen een vrijblijvende

optie na uitbrengen van

offerte. De optie vervalt

automatisch na 2 weken

- of eerder indien een andere

opdrachtgever wil boeken

voor dezelfde datum - dan

gaat de 24 uurs regeling in. 

1e optant krijgt 24 uur om  

te boeken of niet.

activiteiten
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wil je reserveren? 
mail naar groepen@buitenindekuil.nl


