
 

  

Winter Village 



  

 Sluit het jaar feestelijk 
af in Winter Village 

Samen met je collega’s of relaties proosten op het nieuwe jaar? Waar we de feestdagen de 

afgelopen twee jaar in een lockdown doorbrachten, staan alle seinen op groen om dit jaar wél 

op een feestelijke manier af te sluiten. Om samen terug te blikken op wat geweest is en vooral 

vooruit te kijken naar volgend jaar, onder het genot van een hapje en een drankje. Dat hebben 

we na twee jaar wel verdiend, toch?  

 

Voor een knusse eindejaarsbijeenkomst kun je deze wintermaanden terecht bij Green Village. 

Van begin december tot eind januari wordt onze locatie namelijk omgetoverd tot Winter 

Village. Een heus winterwonderland, waar je volledig in de watten gelegd wordt met een 

winterse borrel of diner.   

 

De binnenruimtes worden feestelijk gedecoreerd, maar de magie vindt daarnaast ook buiten 

plaats. Onze tuin en terrassen worden namelijk voorzien van duizenden lampjes, heaters, 

nostalgische houten ‘Stuben’ en winterse decoratie. Dit maakt Winter Village uitermate 

geschikt voor een intieme kerstborrel, een winters personeelsfeest, een kerstdiner met 

collega’s of een knallende kick-off. Want het jaar afsluiten en het nieuwe goed beginnen? Dat 

doe je samen. 



    Onze winterse all-in arrangementen 
 

Ons eigen keukenteam, onder leiding van chef-kok Robbert van Dijk, maakt een culinair feestje van jouw 

winterse bijeenkomst. Zij koken de lekkerste seizoensgerechten voor jouw gasten. We hebben vier all-in 

winterse arrangementen samengesteld, waarmee je verzekerd bent van een heerlijke avond. 

Alle arrangementen zijn inclusief bijpassend drankenassortiment, bestaande uit smaakwaters, sappen, 

(alcoholvrije) bieren, wijnen en warme glühwein. 

 

Winterborrel        

Sluit de bijeenkomst gezellig samen af met deze winterse borrel. Dit arrangement bestaat uit: 
 

• Luxe zoutjes en nootjes; 

•        Mini kaasfondue van Gruýere en Emmentaler met stokbrood; 
• Diverse soorten grillworst; onder andere kaas, jalapeño en naturel; 
•        Bitterbal van hert met mayonaise van rode biet en balsamicoazijn; 
• Chef’s choice: combinatie van bruschetta spiezen met aïoli en tapenades; 

•        Erwtensoep met een spiesje van rookworst; 
•        Diverse soorten gedroogde worst en ham en een kaasplank van Hollandse kazen. 
 

Winter Village - winterbuffet       
Dit winterse diner bestaat uit de volgende gerechten en wordt in buffetvorm geserveerd: 
 

Tijdens de ontvangst: 
•        Luxe zoutjes en nootjes;  
•        Diverse soorten grillworst; onder andere kaas, jalapeño en naturel; 

•        Bitterbal van hert met mayonaise van rode biet en balsamicoazijn; 
•        Chef’s choice: combinatie van bruschetta spiezen met aïoli en tapenades; 
•        Erwtensoep met een spiesje van rookworst; 
•        Diverse soorten gedroogde worst en ham en een kaasplank van Hollandse kazen. 
 
Tijdens het buffet: 
•      Buikspek van de barbecue, gekonfijte maishoenderfilet en hachee van rundvlees en ui; 
•      Gegrilde groentegarnituur bestaande uit cherrytomaat, courgette, peen, venkel en paprika; 
•      Een mousseline van aardappel en gepofte knolselderij; 

•      Langzaam gerookte plukzalm met limoenmayonaise; 
•      Licht gebonden velouté van knolselderij met bosui en sukade; 
•      Salad bar: eigen salade samenstellen met diverse toppings en dressings; 
•      Break brownie met vers fruit, vanillecrème, chocoladesaus, yoghurt flakes en slagroom. 

 

Alle arrangementen zijn ook volledig vegetarisch of vegan te verkrijgen. 

 



  

  



      

Sit-down dinner (vier gangen)       

Ons hospitalityteam serveert aan tafel een winters viergangendiner met de volgende gerechten: 

•        Amuse: bitterbal van wild met mayonaise van rode biet en balsamicoazijn; 

•        Sashimi van zalm met citrusvinaigrette, affilla en saffraanmayonaise; 

•        Licht gebonden velouté van knolselderij met bosui en sukade; 

•        Diamanthaas met crème van pompoen, wintergroenten en een saus van truffel; 

•        Break brownie met vers fruit, vanillecrème, chocoladesaus, yoghurt flakes en slagroom. 

 

Walking dinner (zes gangen)        

Het Winter Village walking dinner is geheel in winterse sferen en dat proef je uiteraard terug in de 

gerechten! Het walking dinner bestaat uit zes verschillende gerechten die worden uitgeserveerd door 

ons hospitalityteam.  

Tijdens de ontvangst:             

•        Luxe zoutjes en nootjes;  

•        Diverse soorten grillworst; onder andere kaas, jalapeño en naturel; 

•        Bitterbal van hert met mayonaise van rode biet en balsamicoazijn; 

•        Chef’s choice: combinatie van bruschetta spiezen met aïoli en tapenades; 

•        Erwtensoep met een spiesje van rookworst; 

•        Diverse soorten gedroogde worst en ham en een kaasplank van Hollandse kazen. 

 

Tijdens het walking dinner: 

•       Sashimi van zalm met citrusvinaigrette, affilla en saffraanmayonaise; 

•       Licht gebonden velouté van knolselderij met bosui en sukade; 

•       Truffelrisotto met een gepocheerd ei en Parmezaanse kaas; 

•       Krokant gebakken zeebaars in polenta met pompoencrème, seizoensgroenten en jus van kreeft; 

•       Diamanthaas met pompoencrème, seizoensgroenten en een saus van truffel; 

•       Break brownie met vers fruit, vanillecrème, chocoladesaus, yoghurt flakes en slagroom. 

 
 
Alle arrangementen zijn ook volledig vegetarisch of vegan te verkrijgen.  

 
 
 
 

 

 

  



    Sfeerimpressie  
 



  

Neem contact op 
 

De mogelijkheden voor jouw winterse bijeenkomst 

bespreken? Maak een afspraak en kom onze ruimtes 

bekijken. 

 

+31 (0)30 – 603 91 14         info@green-village.nl 

mailto:info@green-village.nl
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