
 

Arrangementen in theehuis ‘De Uithoek’ 
 

Combineer een rondleiding met een lunch of high tea 
Vanaf 4 personen 

Koffie of thee  
Catunambu koffie en thee met Koekela Gebak (diverse soorten) € 7,45 
Catunambu Koffie en thee met Koekela Koeken (diverse soorten) € 5,75 
 
Verse filterkoffie en thee met Koekela Gebak (vanaf 9 gasten) € 6,70 
Verse filterkoffie en thee met Koekela Koeken (vanaf 9 gasten) € 5,00 

Eenvoudige lunch  
€12,95 per persoon excl. entree en kosten rondleiders 
 
Na de wandeling van ca. anderhalf uur staat in het theehuis de lunch voor u klaar: een kopje 
vegetarische seizoen soep, een sandwich met jong belegen kaas en een broodje kroket. 
Daarbij onbeperkt appelsap, jus d’orange en tafelwater met vers fruit of munt (seizoen). 
Na de lunch bent u van harte welkom om tot sluitingstijd in de tuin te blijven. 
 

Luxe lunch (+koffie)  
€24,50 per persoon excl. entree en kosten rondleiders 
€23,50 vanaf 11 personen. 
 
Tussen bijvoorbeeld 10:30 en 11:30 uur verzamelen in Theehuis De Uithoek onder het genot 
van een kopje koffie of thee met Koekela koek. De rondleider haalt u op in het theehuis, 
voor een informatieve, leuke wandeling langs de hoogtepunten in de tuinen van 
Trompenburg. 
Na de wandeling van ca. anderhalf uur staat in het Theehuis de Luxe lunch voor u klaar: een 
kopje seizoen soep met vers gebakken brood, assorti van hartige wraps en sandwiches met 
luxe (zalm, brie, geitenkaas, ardennerham) beleg en wit/bruin broodje kroket. Daarbij 
onbeperkt appelsap, jus d’orange en tafelwater met vers fruit of munt (seizoen).  
Na de lunch bent u van harte welkom om tot sluitingstijd in de tuin te blijven. 

High Tea 
€28,50 per persoon excl. entree en kosten rondleiders 

Bijvoorbeeld 12:30 uur verzamelt u in het entreegebouw en neemt de rondleider u mee voor 
een informatieve, leuke wandeling langs de hoogtepunten van de tuinen van Trompenburg. 
Na de wandeling van ca. anderhalf uur gaat u naar het Theehuis “De Uithoek”, waar een 
feestelijke High Tea voor u staat ingedekt en geserveerd wordt in 4 gangen; kopje seizoen 
soep met vers gebakken brood, warme pancakes met geitenkaas, walnoot en honing, hartige 
assorti van sandwiches en wraps met zalm, brie en kaas, en Ardenner ham en augurk. Verse 
scones met clotted cream en aardbeienjam, en een proeverij van Koekela koekjes. Daarbij, 
onbeperkt, diverse soorten thee en een kan tafelwater met vers fruit of munt (seizoen). 
Na de High Tea bent u van harte welkom om tot sluitingstijd in de tuin te blijven. 


