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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.

Zevenlindenweg 9
3749 AW Lage Vuursche

groepen@buitenindekuil.nl 
www.buitenindekuil.nl

INHOUDVragen, beschikbaarheid, offerte of advies?Stuur een mail naargroepen@buitenindekuil.nlof plan een belafspraak
met Ruby klik hier

Vanaf
25 pers.
- Voldoende 

parkeergelegenheid
- Centraal gelegen

- Lunch | Borrel | Diner & 
Activiteiten 

https://calendly.com/buitenindekuil
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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, waarin 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!

We hebben 
voor max 45 

personen 
plek binnen.
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WINTER
      BUITEN IN DE KUIL DE PLEK OM HET JAAR  
  AF TE SLUITEN OF GOED TE BEGINNEN
In december stijlvol afsluiten of in januari 2023 goed beginnen, met je team of relaties?  

Kom maar op. We beginnen met warme choco vanuit de heksenketel boven het vuur. Dan maken we 

eens stevige wandeling om alle goede voornemens te bespreken. Eerlijk en heerlijk eten en drinken 

is bij ons vanzelfsprekend en als het echt sneeuwt dan roetsjen we met houten sleetjes van onze  

eigen helling naar beneden!

8 december 2022 - 16 januari 2023 

Winter terras, sfeervolle overkappingen, robuuste houten 
tafels, boomstammen, banken met schapenvellen en 
dierenhuiden vormen het decor van ons winterterras. 

Dennenbomen, houtvuren, warme dekentjes, ketels warme 
drank, winterbieren en koken op vuur zijn onze vaste 
ingrediënten, zodat je het niet koud krijgt. 
Onze imposante vuurplaats is de perfecte plek om oude 
gewoontes achter te laten en nieuwe doelen met elkaar te 
stellen. Of trakteer je team of relaties op een inspirerend 
verhaal.

>>
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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’. Vergaderen bij ons betekent niet automatisch op  

een boom naast een kampvuur, hoewel dat wel inspirerend kan zijn. Je kan gebruikmaken  

van ons comfortabele souterrain, een plek rondom het kampvuur of met grotere groep 

buiten op ons winterterras met stretchtent. 

VERGADEREN
vergadertafel

max 12 pers.

u-opstelling
max 20 pers.

theateropstelling
max 45 pers.

café opstelling
max 50 pers.
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Vergaderen met frisse blik.  Neem plaats op een boomstam of ga naar binnen in onze 

comfortabele souterrain geschikt voor 45 pers in vergaderstijl. Vergeet je wandelschoenen 

niet voor een stevige boswandeling. En maak gebruik van ons terras met grote kampvuurplaats. 

Ideaal om stevig door te praten over visie, strategie en de volgende stappen.

vergader-
arrangement

€ 52,50 p.p. 

excl locatiehuur 

Kunnen we je tijdens de 
vergadering verleiden voor 
een lekker stuk appel- of 
worteltaart? of borrel? vraag 
naar de mogelijkheden

Locatiehuur vergaderen
€ 350,- perdagdeel

souterrain, 
kampvuurplek of 

stretchtent

Vergaderarrangement
-  Ontvangst met koffie, thee
-  Lunch met rijkelijk 

belegde boterhammen, 
huisgemaakte soep en 
vruchten sap

- Goedgevulde fruitschaal
-  In het souterrain - gebruik 

van tv-scherm en flipover
-  Wandelbreak: boswandeling

VERGADEREN
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Groepen vanaf 25 pers 

We serveren dit op houten planken, wel zo makkelijk en
gezellig. We leggen er van allerlei lekkers op wat perfect
past bij de winter en afgestemd op het aanbod van onze
lokale leveranciers. Diverse Hollandse kazen, een winterse 
soep uit de heksenketel en de (vega) bitterballen van Floris 
ontbreken nooit. Net als een klein broodje zuurkool. En niet 
zomaar één, pas op je vingers. En altijd een verrassing van 
de chef! Daar word je toch warm van?

  BUITEN IS DE PLEK WAAR 
            JE WELKOM BENT VOOR EEN       
  INSPIRERENDE BORREL MET 
                    JE TEAM OF RELATIES.
Onder het genot van een warme choco of gluhwein terugblikken of 
juist vooruitkijken? Wij bieden een comfortabele winter ambiance... 
Het vuur is aan!

WINTER BORREL Borrel-
arrangement

2uurs €34,50 p.p.
3uurs €41,50 p.p.Incl koffie, thee, warme choco,  gluhwein, frisdrank, water, zelfgemaakte limo, bier vanDeLeckere en huiswijn.Diverse borrelhappen 

uit het seizoen*

Kleiner 
gezelschap 

dan 25?
Boek eenvoudig je borrel 
op ons reguliere terras in 

winterse sferen via
www.buitenindekuil.nl
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Voor groepen vanaf 25 personen bieden we ons winterse festival.

Knisperende kampvuren, flikkerende fakkels en ontelbare lichtjes in de 

bomen onder een twinkelende sterrenhemel, lekker buiten natuurlijk! 

Dennenbomen, houtvuren, warme dekentjes, ketels warme drank, 

winterbieren en koken op vuur zijn onze vaste ingrediënten. Qua eten en 

drinken bieden we voor iedereen wat wils, diverse stations waar de koks  

ter plaatse staan te grillen, bakken en koken.

Buiten Winter Festival
€ 65,- p.p.*
(vanaf 25 pers.) 

Laat je gasten lekker zelf kiezen wat ze willen eten. 
Ga lekker zitten bij het vuur en relax. Zorgen wij dat 
er voor iedereen wat wils is en overal wat te proeven 
valt. We serveren natuurlijk onze verse frieten, een 
winterse stamppot en onze mini fat angus burger mag 
niet ontbreken. Daarnaast kiest onze chef nog minimaal 
3 extra gerechten uit in samenspraak met onze lokale 
leveranciers. Denk daarbij aan iets uit de houtovens, 
bijvoorbeeld geroosterde pompoen met krokant van salie en 
schapenkaas of camembert uit het vuur. Uit onze smoker: 
huisgerookte zalm. Pulled porc van wild zwijn of gepofte 
biet met geitenkaascreme. Alle gerechten zijn klein en 
samen maaltijdvullend, zodat je diverse dingen kan proeven.

*Prijs is inclusief gebruik winterterras, decoratie, verlichting en tenten.

Activiteiten en dranken niet inbegrepen. Tijdens reguliere openingstijden blijft 

ons restaurant en boven-terras geopend voor wandelaars, mountainbikers en 

overige natuurliefhebbers. 

drank-
arrangement
2uurs €15 p.p.
3uurs €20 p.p.
4uurs €24 p.p.koffie, thee, frisdrank, water,  zelfgemaakte limo, bier van  DeLeckere en huiswijn.

BUITEN WINTER FESTIVAL
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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 rubber laarzen, 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

>>



  buiten in de kuil | winter 2022/2023

Kom je buitenspelen? Een bezoek aan buiten is ook echt buiten, bij ons 

mag je met een gerust hart even ‘off-line’. Op pad met de boswachter of 

zoek zelf de weg met behulp van een gps. Of treed binnen in onze saloon 

waar je kan houthakken. Wat dacht je van houtsculpturen zagen met een 

kettingzaag of liever een spel ‘archery tag’ met winterse obstakels? Ieder 

team bouwt zijn eigen slee en ligt er geen sneeuw, dan zetten we er toch 

gewoon wielen onder? Of maak je eigen vuur en brouw je eigen glühwein… 

ideeën genoeg. Waar kunnen we jou mee verblijden?

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.

ACTIVITEITEN
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Wil je reserveren? 
Mail naar groepen@buitenindekuil.nl


