
 

 

Beste gast, 

 

Trots presenteren wij jullie ons activiteiten programma t/m december. 

 

Donderdag 24 oktober 19.00-22.30 La Trappe diner 

Een exclusief La Trappe diner. Onze keuken heeft deze dag een beperkte kaart voor cafe gasten.  

Een gezellig diner waarin jullie alles te weten komen over de La Trappe brouwerij, een heerlijke 

proeverij en meer........ maximaal 40 deelnemers 50,00 voor het diner en La Trappe proeverij.  

 

Vrijdag 1 november: Exclusieve bierproeverij 25,00 pp 

Deze avond serveren wij een aantal zeer mooie gerijpte en exclusieve bieren incl. heerlijke tapas 

gerechtjes.  

 

Donderdag 21 november Muziekquiz 

Deze avond wordt door de Quizmasters door Stephan Hooging een muziekquiz gepresenteerd.  

deelname 5,00 per persoon. Team van maximaal 5 personen. Tijdens de avond ontvangen jullie 

diverse hapjes.  

 

Donderdag 28 november Koppeltournooi sjoelen 

De Blijeschijf organiseert deze avond een koppeltournooi sjoelen. Ouderwetse gezelligheid bij 

Boerhaave! Inschrijfgeld 5,00 pp.  

 

Vrijdag 29 november PARTYBAND CATCH'UP 

Na het diner om 22.00 uur gaan wij er een fantastisch exclusief feest van maken. Maximaal 

200 gasten! Welkomstdrankje en hapjes tijdens de avond 10,00.  

Kaartverkoop vanaf 7 september.  

Donderdag 12 december Comedy avond  
The Knock Out Comedy Crew staan in het hele land in theater, maar komen donderdag 12 december 
naar Boerhaave. Wij hebben er nu al zin in! Entree 5,00 per persoon.  

Zondag 15 december Kerstmarkt Voorhout 

Deze dag zullen wij speciaal kerstbier serveren.  

 

Donderdag 19 december Bierbrouw workshop! 

Bierworkshop in ons cafe. Kom gezellig kijken of meld je aan om zelf een bier te brouwen. 

Maximaal 3 personen per brouwsel.  

 



Vrijdag 20 december Exclusieve Bierproeverij 25 pp  

Deze avond serveren wij een aantal zeer mooie gerijpte en exclusieve bieren incl. heerlijke 

tapas gerechtjes.  

 

Dinsdag 24 december Kerstborrelen bij Boerhaave!  

 

Woensdag 25 december geopend. 

Deze dag zijn wij uitsluitend geopend op reservering! Wij serveren in volledige kerstsfeer ons 

keuze diner!  

 

Donderdag 26 december zijn wij gesloten 

 

Zaterdag 28 december Partyband Bassta!  

Vorig jaar was het een knallend succes en ook dit jaar sluiten wij 2019 af met de fantastische 

feestband Bassta. We gaan er weer een exclusief feest van maken. Maximaal 200 personen. 

Welkomstdrankje en hapjes tijdens de avond 12.50 pp.  Kaartverkoop vanaf 7 september.  

 

Zondag 29 december t/m 1 januari zijn wij gesloten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hein en Jolanda  

 

  

 
Herenstraat 57 
2215 KE Voorhout 
0252-211483 
Email: info@boerhaave-voorhout.nl 
Website: http://www.boerhaave-voorhout.nl 
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