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Inhoudsopgave
Waarom de 
Vriendschap?
De Vriendschap is de perfecte locatie voor het 
vieren van speciale gelegenheden.
Of u nu op zoek bent naar een locatie voor uw 
bruiloft, een zakelijke bijeenkomst of een feest met 
vrienden en familie, bij de Vriendschap kunt u 
perfect terecht. 

In de verschillende mooi aangeklede zalen kan u 
met diverse gezelschappen terecht. Uiteraard 
leveren wij uitstekende service en een mooie 
beleving om zo van uw evenement een mooie 
herinnering te maken.

De Vriendschap is centraal gelegen op een mooie 
locatie nabij de bossen in het hart van Boskant 
(Eindhoven 15km, Sint-Oedenrode 3km).
Er is parkeergelegenheid voor ruim 80 auto’s recht 
voor de deur.

Daarnaast beschikken wij over een uitstekende 
keuken waar wij alles kunnen maken wat u maar 
wenst, geserveerd door spontane en professionele 
mensen

Door de jaren heen hebben wij ervaring opgedaan 
in het creëren van een unieke beleving op maat. Wij 
zullen u ondersteunen met creativiteit en diverse 
mogelijkheden om zo de mooiste herinneringen te 
maken.

Over ons
Sinds 1 januari 2021 is De Vriendschap 
overgenomen door nieuwe eigenaren. Na vele 
jaren werken in de horeca besloten wij de 
horecagelegenheid over te nemen waar we 
voorheen zelf lange tijd gewerkt en ervaring 
hebben opgedaan.

Met het nieuwe concept wordt de nadruk op 
beleving en toegankelijkheid gelegd. De 
Vriendschap heeft een nieuwe huisstijl en er is 
grondig ver –en aangebouwd. Het terras is 
uitgebreid en de bar volledig gerestyled. De 
zalen zijn opgeknapt en up-to-date gebracht. 
Ook is het menu volledig herzien en zijn er 
verschillende nieuwe en unieke gerechten 
toegevoegd aan de kaart.

Hierdoor kunnen de gasten genieten van lekker 
vers eten, goed drinken in een mooie, moderne  
omgeving tegen betaalbare prijzen.



Café 
~ Sfeervol & Gezellig ~

Ons café is in 2021 volledig gerestyled. De 
bar is uitgebreid naar 8 speciaalbier taps, 
er is sfeervolle verlichting aangebracht 
en het is nu mogelijk om met een groot 
gezelschap plaats te nemen aan de bar.

Daarnaast is in de serre een Jukebox 
geïnstalleerd die diverse liedjes afspeelt. 
Er is vanuit het gehele café uitzicht op de 
bossen. U kunt hier samen met uw 
gezelschap genieten van een door u 
gekozen arrangement. Denk hierbij aan 
een gezamenlijke lunch/diner maar ook 
brunches of  (bedrijfs)borrel.

Capaciteit

Ons café is wel te allen tijden toegankelijk voor lunch of dinergasten, houdt 
hier rekening mee bij uw aanvraag. Mocht u echt een volledig privé 
arrangement af willen spreken dan verwijzen wij u door naar onze tuin of 
danszaal die volledig privé af te huren zijn.

Café

20 gasten zittend



Tuinzaal 
~ Knus & Rustig ~

Deze wordt ook wel de kleine zaal 
genoemd. In de tuinzaal heeft u de 
meeste mogelijkheden zowel in de zomer 
als winter. Met een eigen terras met 
vijver kunt u met mooi weer buiten 
genieten, echter is het ook mogelijk om 
een mix van beiden te gebruiken of met 
uw gezelschap binnen plaats te nemen. 
De zaal beschikt over een eigen bar, 
toiletgroep, geluidsinstallatie, beamer en 
beamerscherm. De zaal is uiterst geschikt 
om in middelgroot gezelschap 
vergaderingen of barbecues te 
organiseren. Daarnaast is een kleiner 
feest met DJ mogelijk maar het leent zich 
ook perfect voor workshops of diners in 
groter gezelschap.

Capaciteit

De tuinzaal beschikt over een eigen terras, met een mooie vijver en 
sfeerverlichting is dit de ideale plek om een feest binnen en buiten te 
combineren.

Zaal Binnentuin
60 gasten zittend 30 gasten zittend
80 gasten staand 60 gasten staand



Danszaal
~ Feestelijk & Uitnodigend ~

De grootste zaal met meer dan 240m2  
oppervlakte is een ideale ruimte voor 
grote feesten of bruiloften. De zaal is 
compleet geluidsdicht met een zwevende 
(dans) vloer en dubbel geïsoleerde 
ramen. Hierdoor leent deze zaal zich 
perfect voor feesten met een DJ of 
liveband. Een podium is ter beschikking 
en ook deze zaal heeft een eigen 
toiletgroep inclusief een toilet voor 
mindervaliden. De zaal kan eventueel 
kleiner gemaakt worden waardoor een 
feest vanaf 100 personen mogelijk is. 
Verder is de zaal ook uiterst geschikt 
voor lezingen of grote presentaties. De 
zaal beschikt over een beamerscherm 
inclusief beamer, microfoon en 
geluidsinstallatie.

Capaciteit

De danszaal beschikt over volledig geïsoleerde muren en plafonds. De vloer is 
zwevend waardoor trillingen niet doorgegeven worden aan de omgeving. 
Hierdoor kunt u tot in de late uurtjes doorgaan en hoeft de DJ het geluid niet 
te dempen.
Op verzoek verzorgen wij een professionele DJ en licht & geluid, wij kunnen u 
volledig ontzorgen.

Zaal

120 gasten zittend
250 gasten staand



Welkomstreceptie

Champagne of Cocktail 
Receptie

Receptie met Warme 
Dranken & gebak

~ Rustig binnenkomen ~

Bied uw gasten bij binnenkomst een 
lekker stuk gebak aan met diverse 
warme dranken. Deze warme 
dranken zullen onbeperkt 
aangevuld worden zodat uw gasten 
niks te kort komen.

Wij werken samen met een 
bekende patissier die ons gebak en 
taarten verzorgt. Hierin is nagenoeg 
alles mogelijk. 

Geef hierbij uw wensen door!

Vanaf €6,95 per persoon

~ Een feestje start met Champagne ~

Ontvang uw gasten met een lekker 
glaasje bubbels of een smaakvolle 
cocktail.
Hierbij heeft u de keuze uit onze 
eigen Prosecco, maar wij kunnen 
uw gasten ook verwelkomen met 
Cava of een premium Champagne.
De Cocktails kunt u kiezen uit ons 
huisassortiment. Onze specialiteiten 
worden ter plekke bereid.

Vanaf €5,75 per persoon



Borrel & Bites

Koud Warm Vegetarisch

Bittergarnituur
Rundvleesbitterballen & Gemengde 
snacks

Kipspiesen 
Gemaakt van verse kipfilet, 
gemarineerd met satésaus

Broodje warm vlees 
Vers hard broodje met Beenham in 
mosterdsaus of Shoarma met 
knoflooksaus

Mini hamburgertje 
Mini hamburgerbroodje met saus

Mini quiche
Verse mini quiche

Borrelplank de Vriendschap
Grote plank met diverse warme en 
koude hapjes (nacho’s, brood met dips, 
worst & kaas etc.)

Zalm of Carpaccio wrap
Wrap gevuld met Carpaccio of 
gerookte zalm

Ham & Meloen 
Verse meloen met Seranoham

Sushi
Rol van sushi gesneden

Gevuld cherrytomaatje
Kleine cherry tomaatjes gevuld en 
omwikkeld met Seranoham

Hollandse plank 
Grote plank met diverse koude 
Hollandse lekkernijen (worst, kaas, 
komkommer, tomaten etc.)

Groente wrap
Wrap gevuld met diverse verse 
groenten

Mini Kaassoufflés
Assortiment van verschillende mini 
kaassoufflés.

Gevulde eieren
Gekookte eieren gevuld met kerrie en 
bieslook

Caprese prikker
Prikkertje met cherry tomaatjes, 
basilicum & mozarella bolletjes

Mini quiche met spinazie
Mini quiche vegetarisch met spinazie

Amuses

Carpaccio en Zalm
Carpaccio of zalmbonbon

Gerookte kip & avocado
Kleine amuse gevuld met kip & 
avocado

Garnaaltjes
Amuse met garnaaltjes in 
kerriemayonaise

Vitello Tonato
Vitello Tonato bonbon

Krab
Amuse van krab



Dinerbuffet
Tapasbuffet
~ Voor ieder wat wils ~

Ons tapasbuffet bestaat uit diverse mini hapjes, 
hierdoor heeft u erg veel keuzes als het aankomst 
op de soorten gerechten. Bevat onder anderen:

▪ Minisatéstokjes
▪ Beenhamblokjes in honing-mosterdsaus
▪ Scampi's 
▪ Kipknotsjes
▪ Metselhapje
▪ Brood, zoals stokbrood/olijfbrood
▪ Amuse zalm-garnaal
▪ Patéhapje met gebakken uitjes
▪ Abrikooshapje met spek
▪ Bruchetta met gerookte forel en appel
▪ Mini quiche
▪ Spaanse fuet
▪ Tapenade, kruidenboter, pestomayonaise en 

truffelmayonaise
▪ Olijven
▪ Kaasplankje

Vanaf €33,95 per persoon

Vriendschap buffet
~ Onze standaard ~

Ons bestverkochte buffet, met klassieke 
gerechten en leuke variaties. Dit buffet is geheel 
naar wens uit te breiden in een op maat 
samengesteld buffet:

▪ Soep naar keuze
▪ Verschillende broodsoorten
▪ Kruidenboter, tapenade, pestomayonaise en 

truffelmayonaise

▪ Varkenshaas in champignonsaus
▪ Frisse kip in komkommer
▪ Aardappelgratin met ham en witlof
▪ Krielaardappeltjes met rozemarijn en tijm
▪ Groentegratin
▪ Waldorfsalade
▪ Pastasalade

▪ Witte/Bruine chocolade bavarois
▪ Vers fruit
▪ Panna cotta met bosvruchten

Vanaf €33,95 per persoon

Themabuffet
~ In je eigen sfeer ~

Ons themabuffet kan in diverse stijlen ingericht 
worden. Denk hierbij aan Italiaans, Aziatisch of 
klassiek Hollands:

Italiaans:
▪ Ciabatta/olijfbrood/focaccia
▪ Kruidenboter, pestomayonaise, 

truffelmayonaise en tapenade
▪ Italiaanse tomatensoep
▪ Rundercarpaccio
▪ Vitello Tonnato
▪ Salade meloen, parmaham, mozzarella
▪ Pasta carbonara
▪ Pastasalade met tonijn en rucola
▪ Lasagne
▪ Bosvruchten panna cotta
▪ Tiramisu

Hollands:
▪ Wortelstamp met hachee
▪ Boerenkoolstamp met verse worst
▪ Zuurkoolstamp met gebakken spek

Vanaf €24,95 per persoon



Barbecue
Homestyle Barbecue

Vanaf €32,95 per persoon

Diverse soorten vlees & vis aangevuld met lekkere salads en stokbrood:

Zalm Pangafilet Gambaspies
Biefpsies Spek Kipsaté
Kipfilet Runderhamburger Procureurlapje
Rundvleessalade Aardappelsalade Drie soorten rauwkost
Pastasalade Vers fruit Stokbrood
Kruidenboter Drie soorten saus Satésaus

Tapas Barbecue

Vanaf €31,95 per persoon

Diverse soorten vlees & vis aangevuld met lekkere salads en stokbrood:

Kipspies met courgetti Varkenshaasspies Runderlapje
Mini speklapjes Mini hamburgers Gambaspiesjes
Champignons met spek Mini slavinkjes Kipkluifjes
Aardappel-groente schuitje Rundvleessalade Rauwkost
Pastasalade Tomaat-mozzarella Meloenpartjes
Koude sauzen Stokbrood Olijfbrood en 
Afbreekbrood Kruidenboter Tapenade



Brunch

Luxe Brunch Brunch de Vriendschap

De standaardkeuze voor een goede
brunch:

▪ Luxe diverse broodjes
▪ Ovenverse croissants
▪ Diverse vleeswaren en kaas
▪ Zoet beleg, zoals jam, hagelslag en 

chocoladepasta
▪ Huisgemaakte kipkerriesalade
▪ Geitenkaassalade met druiven, 

uitgebakken spekjes en walnoten
▪ Monchoutaartje met aardbei

Vanaf €19,95 per persoon

De meest uitgebreide 3 gangen brunch 
met de meeste keuze: 

▪ Huisgemaakte soep
▪ Luxe mini broodjes
▪ Ovenverse croissants
▪ Diverse vleeswaren en kaas
▪ Zoet beleg, zoals jam, hagelslag en 

chocoladepasta
▪ Huisgemaakte eiersalade
▪ Roerei met zalm
▪ Geitenkaassalade met druiven, 

uitgebakken spekjes en walnoten
▪ Carpacciobonbon met 

truffelmayonaise en pijnboompitjes
▪ Gevulde eieren
▪ Quiche met courgette en geitenkaas
▪ Monchoutaartje met aardbei

Vanaf €34,95 per persoon



Drankpakketten

Unlimited basis
~ Zonder zorgen ~

Onbeperkt keuze uit al onze huiswijnen, 
Bavaria pils en het  Coca Cola frisdrank 
assortiment.

Bovenstaande dranken 
afgekocht voor de duur van:

2 uur
€ 12,75 per persoon

3 uur
€ 18,95 per persoon

4 uur
€ 25,25 per persoon

5 uur
€ 31,50 per persoon

Unlimited compleet
~ Alles uit de kast ~

Onbeperkt keuze uit al onze huiswijnen, 
Bavaria pils, het  Coca Cola frisdrank 
assortiment, speciaal bieren van de tap en op 
fles en binnenlands / buitenlandse sterke 
dranken

Nacalculatie
~ Op je eigen manier ~

Elke consumptie wordt los bijgehouden, u 
betaald de geconsumeerde drank achteraf en 
heeft keuze uit het complete assortiment.

Bovenstaande dranken 
afgekocht voor de duur van:

2 uur
€ 18,95 per persoon

3 uur
€ 28,75 per persoon

4 uur
€ 38,25 per persoon

5 uur
€ 47,95 per persoon



Zakelijke Bijeenkomsten

Luxe Arrangement Vergadering de 
Vriendschap

De standaardkeuze voor een vergadering:

▪ Ontvangst met koffie/thee & gebak
van onze pâtissier

▪ Onbeperkt non-alcoholische dranken, 
koffie & thee

▪ Mini appel/kersenflap in de middag
▪ Zaalhuur op nacalculatie
▪ Optie tot huren van Beamerscherm, 

Microfoon en Beamer

Vanaf €12,95 per persoon

Laat uw gasten verwennen met een lunch 
en uitgebreid opties (min 30 personen): 

▪ Ontvangst met koffie/thee & gebak
van onze pâtissier

▪ Onbeperkt non-alcoholische dranken, 
koffie & thee

▪ Uitgebreide lunch met keuze uit:
- Glaasje soep van de chef
- Worsten/Saucijsenbroodjes
- Diverse luxe harde belegde
broodjes (Carpaccio/Zalm etc)
- Diverse zachte bolletjes met 
beleg naar keuze (Ham, Kaas, 
Kipfilet, Hagelsag etc.)

▪ Mini appel/kersenflap in de middag
▪ Beamerscherm, Microfoon, Beamer en 

Zaalhuur inbegrepen

Vanaf €24,95 per persoon



Algemene voorwaarden & 
Betalingscondities

Algemene voorwaarden

▪ Wanneer we een aanvraag krijgen voor een feest op uw datum 
voordat de feestavond definitief is vast gelegd, dan zullen we altijd 
eerst met u contact opnemen.

▪ Prijzen zijn wegens aanhoudende prijsstijgingen indicatief en onder 
voorbehoud. Tot 1 week voor aanvang kunnen de prijzen nog wijzigen. 
Dit communiceren wij ten allen tijden met u.

▪ In principe is bijna alles qua arrangementen mogelijk. Wij werken met 
op maat gemaakte pakketten. U kunt het zo eenvoudig of juist zo 
uitgebreid maken als u zelf wilt.

▪ Wij zijn lid van Rooi 2000 echter geven we geen punten over de 
bedragen van feesten

▪ Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
▪ Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar
▪ Het gebruik van feestartikelen zoals o.a. confetti, confettikanonnen, 

sprayserpentine en andere artikelen waarbij extra schoonmaak 
verricht moet worden, zijn helaas niet toegestaan. Houd er rekening 
mee dat wanneer dit toch wordt gebruikt door u of uw gasten, dit leidt 
tot extra schoonmaakkosten. Daarom zijn wij genoodzaakt hiervoor 
minimaal €250,- aan u door te berekenen.

▪ Mochten er meer schoonmaakwerkzaamheden moeten worden 
verricht n.a.v. nalatigheid/schade of andere omstandigheden 
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt, dan worden 
de kosten hiervan in rekening gebracht.

▪ Gebruik van een rookmachine is in overleg mogelijk.
▪ Gasten staan bij De Vriendschap altijd op één. Met ons vriendelijke 

personeel maken we er samen met u een onvergetelijke dag van voor u 
en uw gasten, waar jullie met plezier nog lang over na kunnen praten. 
Ons personeel werkt hier hard voor en rekent op uw respect hiervoor.

Betalingscondities

▪ Wij factureren het eten op basis van het 1 week voor aanvang 
doorgegeven aantal personen. Mochten er op de dag zelf minder 
personen aanwezig zijn dan doorgegeven dan zal er een bedrag van € 
7,50 per persoon die niet is gekomen berekend worden i.v.m de 
opbouw/afbouw van de zaal en als vergoeding voor het (teveel) 
ingezette personeel.

▪ Mocht de totaal factuur niet boven de €595 incl BTW. uitkomen dan 
zal er zaalhuur berekend worden van maximaal €125 (in verhouding 
tot de factuur).

▪ De prijzen zijn gebaseerd op  de datum waarop  deze brochure is 
opgesteld. Iedere 3 maanden kunnen de prijzen wijzigen wanneer er 
door onze leveranciers prijswijzigingen doorgevoerd worden.

▪ Bij het vastleggen van de reserveringdatum dient een aanbetaling van 
25% te worden voldaan, zodat de benodigde materialen en 
voorbereidingen gestart kunnen worden. Een maand voor de 
vastgelegde datum dient 50% van het geoffreerde bedrag te worden 
voldaan. Na het plaatsvinden van de reservering dient het resterende 
bedrag (25%) te worden voldaan.


