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EVEN RELAXEN IN HET WAPEN VAN
HUIZEN
Het accent van het café ligt op een mooi
getapt biertje en een lekker wijntje met
een hapje. De nieuwe eigenaar Hans van
Gils heet u sinds 1 november j.l. van harte
welkom.
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BIERTJE ERBIJ?
Een lekker fris biertje bij je lunchbroodje
of panini is even een geniet moment.
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U kunt vanaf tien uur ’s ochtends terecht voor
een kopje koffie, lunch of diner, een borrel ’s
middags of een biertje en een wijntje
’s avonds. Houd ook vooral de facebook
pagina in de gaten omdat hier de live
optredens en andere evenementen worden
aangekondigd.

Het Wapen van Huizen

Eigenaren:
Website:
Adres / telefoon:

Hans van Gils en Janneke Wolswinkel
wapenvanhuizen.nl
Naarderstraat 2, Huizen. Telefoon 035 5254789.

Categorie:

Een gezellig eetcafé voor een sfeervolle borrel, een (h)eerlijke maaltijd, een gezellig praatje of
gewoon een kop lekkere koffie.

Openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag van 10:00 tot 01:00 uur. Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 02:00 uur.
Zondag van 10:00 tot 22:00 uur.
Volg ons op Facebook om geen enkele aankondiging of nieuws te missen!
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PRETTIG ZAKEN DOEN
Voor uw zakelijke bespreking, zakenlunch of meeting kunt u
uitstekend terecht in Het Wapen van Huizen. In een rustige
sfeervolle ambiance is het prima zakendoen.

BORRELEN
Een goed getapt biertje,
een mooi glas wijn, al
dan niet vergezeld door
bijvoorbeeld een lekker
portie bitterballen.

ECHT LEKKER
Biefstuk met stokbrood,
kruidenboter, sla en
frites.
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SMULLEN
Kipsaté, gewoon lekker
3 stokjes met een frisse
salade en kroepoek.

CAPPUCCINO?
Je kan gewoon kiezen:
koffie, cappuccino, latte
machiatto met of zonder
een stuk verse appeltaart.
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BEDRIJFSBORREL
Ook voor bedrijfsborrels en feesten zijn
er diverse mogelijkheden. Het café leent
zich prima voor een gezellige bruiloft
of verjaardagsfeest. Dus mocht u iets te
vieren hebben, of een bijeenkomst willen
beleggen? Informeer dan eens naar de vele
mogelijkheden!
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