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Bistro ‘t Sluusien
Hanzeheerd biedt diverse mogelijkheden op het gebied van dineren voor
55-Plussers. Van een warme maaltijd in het restaurant tot een
verjaardagsfeest in een aparte ruimte, bij Hanzeheerd is het mogelijk.
Iedere dag een warme maaltijd
In ons restaurant Bistro ’t Sluusien kunt
u elke dag terecht voor een heerlijk
driegangenmenu voor een aantrekkelijke
prijs, bereidt in onze eigen keuken. Het
menu is elke dag anders. Het restaurant
is geopend van 12.00 uur tot 13.15
uur voor de warme maaltijd. Van 15.00
uur tot 20.00 uur bent u welkom in ons
restaurant om een krantje te lezen, een
kaartje te leggen of gewoon voor een
kopje kofﬁe of thee.
Open maaltijd
Elke tweede donderdag van de maand
is er ’s avonds een open maaltijd voor
55-plussers uit de regio. Hier kunt u
genieten van een driegangendiner voor
€ 13,50. Vanaf 17.00 uur bent u welkom
en u kunt tot 19.00 uur binnenlopen. Wij
vragen u wel van tevoren te reserveren.
Vergadering of buffet
Heeft u iets te vieren of wilt u een
bijeenkomst houden? Dan kunt u
ook bij ons terecht. Dit is mogelijk
vanaf minimaal 20 tot maximaal
100 personen. Wij bieden diverse
cateringmogelijkheden en gaan graag
met u in gesprek over uw wensen.

Prijzen per dagdeel
Gebruik restaurant
Klaarzetten restaurant
Gebruik beamer
Gebruik Bongerdveste
Klaarzetten Bongerdveste
Bediening (per uur, per persoon)

€
€
€
€
€
€

35,00
35,00
25,00
20,00
15,00
25,00

Tafeltje dekje
Dankzij Tafeltje dekje kunt u ook thuis
van onze maaltijden genieten. Neem
voor meer informatie hierover gerust
contact met ons op.
Reserveren
Om te reserveren of voor meer
informatie over het gebruik van een
ruimte bij De Bongerd kunt u bellen naar
telefoonnummer (038) 444 58 51. U kunt
ook op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur bij de receptie informeren naar de
mogelijkheden. Aanvragen voor diners,
buffetten en vergaderingen ontvangen
wij graag vier weken van tevoren.

Gastvrije zorg

Groot in het kleine

