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Pannenkoeken
De ambachtelijk gebakken pannenkoeken, de huiselijke sfeer 
en het vriendelijke personeel maken het eten bij De Strooppot 
tot een feestje. 160 verschillende pannenkoeken, het prachtige 
terras met 100 zitplaatsen,  een speelhoekje binnen en een 
speelplaatsje buiten maken het feest compleet. Gezellig met 
het gezin, maar ook met groepen tot 150 personen. 

Kom eens langs!
Een unieke locatie. Uitstekende faciliteiten. 

En een team dat klaar staat om van uw lunch, diner, 
receptie of feest een geweldige ervaring te maken. 

Wilt u meer weten? 
Neem dan gerust contact met ons op via 

www.strooppot.nl, stuur een e-mail naar info@strooppot.nl 
of kom bij ons langs om de sfeer te proeven. 

De ko�  e staat klaar!



Buffet
Velen zijn verrast wanneer zij voor het eerst kennis maken met 
een van onze bu� etten of diners. Wordt het een traditioneel 
warm en koud bu� et met heerlijke salades en smaakvolle 
warme gerechten of toch liever Italiaans? Misschien een 
Zuidelijk tapas bu� et of kies eens een lekker Hollands winter-
kostbu� et. Op onze website staan een aantal voorbeelden. 
Dit is slechts een kleine greep uit ons assortiment. Vrijwel al 
uw wensen en wijzigingen hierop zijn mogelijk. 

Feest
Voor alles wat er te vieren valt in het leven biedt De Strooppot 
u de juiste sfeer. In de twee warm ingerichte zalen en op ons 
heerlijke zijterras maken wij het u en uw gasten graag geheel 
naar de zin. Uw wensen staan hierin altijd centraal.

Huwelijk
Op zoek naar de perfecte locatie voor de mooiste dag van 
uw leven? Laat ons deze dag omtoveren tot uw gedroomde 
trouwdag. Van een intiem diner tot een spetterend knalfeest 
met exclusieve hapjes en een champagnetoren, wij bieden 
het allemaal. Bij De Strooppot kunt u ook daadwerkelijk het 
Ja-woord aan elkaar geven in het bijzijn van een ambtenaar 
van de burgerlijke stand.


