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Restaurant, Hotel & Spa Savarin

Historie | Savarin
Restaurant, Hotel & Spa Savarin heeft in februari 2011 officieel haar deuren
geopend. Het restaurant heeft een langere voorgeschiedenis en bestaat op
de huidige locatie sinds 2002. Het restaurant van Savarin heeft al jarenlang de
naam opgebouwd als gastronomisch restaurant en is aangesloten bij de Jeunes
Restaurateurs d'Europe.
In 2011 hebben het vijfsterrenhotel en Cityspa Spavarin haar deuren geopend en de
traditie van gastvrijheid voortgezet. Savarin is een combinatie van traditie en design,
van comfort en de modernste voorzieningen. Al die ingrediënten - schoonheid, sfeer
en kwaliteit - komen samen op één locatie.
Het landgoed dankt haar naam aan het feit dat het zuidelijk van de buitenplaats
Hoornwijck ligt. De oudste verwijzing naar Zuidhoorn dateert uit 1642 toen het bezit
werd overgedragen aan Evert van Barlehaer. Cruquius tekende Zuidhoorn al in 1712
op zijn beroemde landkaart.
De laatste bewoner en eigenaar was mevrouw De Drevon. Zij liet vastleggen dat het
landgoed na haar dood in een stichting moest worden ondergebracht. De laatste
gebruiker van Zuidhoorn was het Leger des Heils dat hier in 1933 zijn intrek had
genomen.
De boerderij beleefde in de schaduw van het buitenhuis zijn eigen geschiedenis. De
oude hoeve werd in 1916 vervangen door nieuwbouw. In de jaren dertig was er zelfs
een theetuin waar fietsers en wandelaars konden uitblazen. In de meidagen van
1940 lag de boerderij midden in de Slag om Ypenburg. De bewoners konden maar
net het vege lijf redden. Na de oorlog werd het boerenbedrijf voortgezet: koeien,
kippen, schapen en vooral veel paarden. Mei 2001 hebben de laatste bewoners en
hun beesten de boerderij verlaten. Savarin is het nieuwe hoofdstuk in de
geschiedenis van deze mooie buitenplaats.

Restaurant, Hotel en Spa Savarin
Laan van Hoornwijk 29
2289DG Rijswijk
Zaalreserveringen | Hotelgroepsreserveringen
Telefoonnummer

070 30 76 074

Email

banquet@savarin.nl

Algemene informatie | hotelreserveringen
Telefoonnummer

070 30 72 050

Email

receptie@savarin.nl
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Ruimtes |Opstellingen
Dé ideale plaats om uw vergadering, receptie, training of evenement tot een
succes te maken. De unieke locatie te midden van belangrijke verkeersaders
zorgt voor ultieme bereikbaarheid. Restaurant, Hotel & Spa Savarin biedt u de
volgende voordelen:

•

Volledig ingerichte vergadersalons met daglicht en airconditioning;

•

De beschikking over alle moderne audiovisuele middelen. ;

•

Smart TV in de zalen;

•

Kosteloos gebruik maken van draadloos internet

•

35 luxe hotelkamers;

•

Een sfeervol restaurant;

•

L’Entrée bar|café|societé

•

Cityspa Spavarin, ultieme ontspanning na een drukke dag.
Diverse sauna’s en professionele behandelingen;

•

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein;

•

Een warm onthaal en uitstekende vijfsterren service van ons gastvrije en
vakdeskundig personeel;

•

Voortreffelijke menukaart met seizoensgebonden en verrassende creaties uit de
Franse keuken met internationale invloeden van onze chef kok;

•

Hoogwaardig wijnassortiment. Ruim keuze uit verschillende soorten wijnen en
deskundig advies van onze sommelier;

•

Een op maat gemaakte offerte, geheel aangepast naar uw wensen;

•

Voorzien van Greenkey Goldcertificaat;
Wij nodigen u van harte uit een afspraak te maken voor een persoonlijke
rondleiding waarbij u een sfeerimpressie kunt opdoen van Restaurant, Hotel & Spa
Savarin
Uiteraard kunnen wij ten alle tijden een vrijblijvend offerte voor u samenstellen,
geheel afgestemd aan uw specifieke wensen.
Wij zien ernaar uit om u en uw gasten te mogen verwelkomen en uw bijeenkomst
tot een succes te maken!

Team Savarin
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Vergaderopstellingen

Cabaretopstelling

Bij een cabaretopstelling staan bij
iedere tafel 5 of 6 stoelen opgesteld.

Carréopstelling

Bij een carréopstelling staan de tafels in
een vierkant opgesteld.

U-vormopstelling

In de U-vormopstelling staan de tafels
in de vorm van een U opgesteld.

Schoolopstelling

Bij een schoolopstelling staan de tafels
in een klassikale opstelling.

Theateropstelling

In deze opstelling staan de stoelen in
rijen opgesteld.

Diner opstelling

Bij een dineropstelling zit het
gezelschap aan één lange tafel.
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De variatie aan zalen maakt het vinden van een geschikte ruimte erg
gemakkelijk. U kunt kiezen uit kleine vergaderzalen of grote receptiezalen en
zelfs partytenten op het landgoed. Hieronder vindt u een overzicht van de
aangeboden ruimtes.

Salon 1 tot en met 4 zijn doormiddel van schuifbare wanden te combineren.
Oppervlakte
m2

Theater

Cabaret

Vergaderopstelling

U-vorm

Receptie

Diner

Ronde
tafels

Salon 1

30.00

n/a

n/a

12

6

x

12

10

Salon 2

45.50

S1+2: 45

S1+2: 30

18

15

S1+2: 60

18

30

Salon 3

29.25

S1,2,3: 75

S1,2,3: 50

14

n/a

S1,2,3: 100

14

20

Salon 4

26.00

S1,2,3,4: 120

S1,2,3,4:
80

14

6

S1,2,3,4:
150

14

20

Salon 5-6

127.50

80

60

30

35

125

30

60

Salon 7 /
Drevonzaal

97.50

n/a

n/a

n/a

n/a

100

24

40

L’Entrée

90.00

n/a

n/a

n/a

n/a

80

n/a

n/a

Restaurant

166.25

n/a

n/a

55

n/a

150

55

90

Wijnkelder

16.50

n/a

n/a

10

n/a

n/a

10

10

#314

30.00

n/a

n/a

10

n/a

n/a

10

10
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Sfeerimpressie vergaderzalen
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Vergaderconsumpties | Vergaderarrangementen
Vergaderconsumpties exclusief zaalhuur bestaande uit:
- Koffie of thee
- Mineraalwater
- Koekjes en fruit
4-uurs vergaderconsumpties
8-uurs vergaderconsumpties

€ 14,50 per persoon
€ 21,50 per persoon

Vergaderarrangementen inclusief zaalhuur (vanaf 8 personen) bestaande uit:
4-uurs arrangement
-

Gebruik van de Salon voor één dagdeel*
Gebruik van Smart TV en een flip-over met stiften
Draadloos internet
Koekjes en fruit op de tafels
Blocnotes en pennen op de vergadertafels
Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende de bijeenkomst
Onbeperkt zoetigheden gedurende de bijeenkomst

8-uurs arrangement
-

€ 75,00 per persoon

Gebruik van de Salon voor twee dagdelen*
Gebruik van Smart TV en een flip-over met stiften
Draadloos internet
Koekjes en fruit op de tafels
Blocnotes en pennen op de vergadertafels
Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende de bijeenkomst
Onbeperkt zoetigheden gedurende de bijeenkomst
Hollandse lunchmenu

8-uurs arrangement
-

€ 42,50 per persoon

€ 85,00 per persoon

Gebruik van de Salon voor twee dagdelen*
Gebruik van Smart TV en een flip-over met stiften
Draadloos internet
Koekjes en fruit op de tafels
Blocnotes en pennen op de vergadertafels
Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende de bijeenkomst
Onbeperkt zoetigheden gedurende de bijeenkomst
Deluxe lunchmenu

*één dagdeel is gebaseerd op 4 uur, twee dagdelen is gebaseerd op 8 uur.
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12-uurs arrangement
-

Gebruik van de Salon voor drie dagdelen
Gebruik van Smart TV en een flip-over met stiften
Draadloos internet
Koekjes en fruit op de tafels
Blocnotes en pennen op de vergadertafels
Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende de bijeenkomst
Onbeperkt zoetigheden gedurende de bijeenkomst
Hollands lunchmenu
Gastronomisch 3-gangen diner in Restaurant Savarin

24-uurs arrangement
-

€ 259,00 per persoon

Gebruik van de Salon
Gebruik van Smart TV en een flip-over met stiften
Draadloos internet
Koekjes en fruit op de tafels
Blocnotes en pennen op de vergadertafels
Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende de bijeenkomst
Onbeperkt zoetigheden gedurende de bijeenkomst
Hollands lunchmenu
Gastronomisch 3-gangen diner in Restaurant Savarin
Overnachting in een luxe hotelkamer
Uitgebreid live cooking ontbijtbuffet

32-uurs arrangement
-

€ 119,50 per persoon

€ 299,00 per persoon

2 dagen gebruik van de Salon
Gebruik van Smart TV en een flip-over met stiften
Draadloos internet
Koekjes en fruit op de tafels
Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende de bijeenkomst
Onbeperkt zoetigheden gedurende de bijeenkomst
Blocnotes en pennen op de vergadertafels
1 x Hollands lunchmenu
1 x 2-gangenlunch met aansluitend koffie/thee
Gastronomisch 3-gangen diner in Restaurant Savarin
Overnachting in een luxe hotelkamer
Uitgebreid live cooking ontbijtbuffet
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Food | Beverage
U kunt uw vergadering compleet maken met bijvoorbeeld een Hollands
lunchmenu, een 3-gangen lunchmenu of diverse lekkernijen. Wij maken graag
een offerte op maat voor u.
Lunchmenu
Lunch Hollands
€ 17,50 per persoon
- Zacht broodje kroket met mosterd
- Stokbroodje filet americain, gekookte ei en uitjes
- Krentenbol met oude kaas
- Mini appelflap
Savarin lunch
€ 22,50 per persoon
- Soep van de dag
- Focaccia broodje met runderpastrami en grove mosterdmayonnaise en rucola
- Sandwich gerookte zalm met mierikswortelcrème, komkommer en ijsbergsla
- Krentenbrood met Reypenaer kaas
- Mini muffin
Savarin lunch deluxe
€ 27,50 per persoon
- Kreeftensoepje met Hollandse garnalen
- Wrap, gerookte zalm, cocktailsaus, bieslook en rode ui
- Focaccia broodje met rosbief, truffelmayonaise en pijnboompitjes
- Stokbroodje brie, rucola, honingmosterd en walnoten
- Bakje fruitsalade met framboossorbet
Lunch drankenarrangementen
- Jus d'orange
- Water
- Melk
- Karnemelk

€ 7,50 per persoon

2- of 3-gangenlunch
€ 35,00 / € 45,00 per persoon
- 2- of 3-gangen (dagelijks wisselend menu)
- koffie- en theeservies met huisgemaakte friandises.
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Pauze snacks
Dagelijks wisselend
Keuze hartig, zoet of gezond

€ 5,00 per persoon

Zoute koekjes en nootjes

€ 2,50 per persoon

Huisgemaakte soep

€ 7,50 per kop

Drankenarrangement
Voor uw borrel, receptie, feest of walking dinner hebben wij een aantal
drankenarrangementen samengesteld. Deze gelden voor gezelschappen vanaf 20
personen.

Arrangement Hollands

€ 14,50 per persoon

Onbeperkt drankjes gedurende 1,5 uur, bestaande uit ons Hollands assortiment:
Witte en rode wijn, port, sherry, vermout, jenever, tapbier, diverse frisdranken, verse
jus, appelsap, diverse limonades, koffie en thee.
(extra uur € 9,50 p.p.; extra half uur € 5,00 p.p.)

Arrangement Buitenlands

€ 17,50 per persoon

Onbeperkt drankjes gedurende 1,5 uur, bestaande uit ons Hollands assortiment plus
buitenlands gedistilleerde dranken: Witte en rode wijn, port, sherry, vermout, jenever,
tapbier, armagnac, cognac, whisky, wodka, tequila, rum, grappa, bitters, gin,
calvados etc., diverse frisdranken, verse jus, appelsap, diverse limonades, koffie en
thee.
(extra uur € 11,50 p.p.; extra half uur € 6,00 p.p.)
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Borrelhapjes
Iets lekkers voor bij de borrel? Kies dan uit één van de volgende garnituren:

Hollands bittergarnituur

€ 12,50 per portie (10 stuks)

Bestaande uit bijvoorbeeld: bitterballen, vlammetjes, vegetarische loempia’s,
butterfly’s, kaasloempia’s et cetera

Deluxe bittergarnituur

€ 17,50 per portie (10 stuks)

Bestaande uit bijvoorbeeld: bitterballen, kipstukjes, loempia met eend, kip yakitori,
tempura garnalen et cetera

Tafelgarnituur

€ 2,50 per persoon

Diverse gesorteerde zoute koekjes, kaasvlinders en een huisgebrande mix van
diverse noten.

Tafelgarnituur healthy

€ 2,50 per persoon

Komkommer, wortel, paprika, radijs met dip.

Canapés
Chef’s choice

€ 2,75 per stuk
€ 12,50 per portie van 5 stuks

1. Geitenkaas met aceto balsamico en gerookte amandel
2. Hummus, gepofte punt paprika en taggiasche olijf
3. Mozzarella met gedroogde honingtomaat en basilicummayonaise
4. Roomkaas met bieslook en citroenparels
5. Steaktartaar, cornichons, Amsterdamse ui en truffelmayonaise
6. Eendenborst met rode biet en Hoisinsaus
7. Mouse van ganzenlever en gezouten hazelnoot
8. Jambon cru met compote van rode ui
9. Gerookte zalm met mierikswortelcrème
10. Palingfilet, haringkaviaar en groene appel
11. Geroosterde tonijn met een crème van avocado
12. Heilbot met gemarineerde bleekselderij
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Luxe amuses
Chef’s choice

€ 4,00 per stuks*
€ 14,50 per portie van 4 stuks

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vanille canelé met een mouse van ganzenlever
Kalfstartaar met gepocheerd kwartelei en truffelmayonaise
Knolselderij-truffelsoepje
Bisque d’homard met Hollandse garnalen en toast met aardappel rouille
Lepel met Noordzee krabsalade, radijsjes en kervel
Lepel amuse met couscous, crème van hummus, puntpaprika en gezouten
citroen
7. Bonbon van gerookte heilbot
8. Tataar van tonijn met een gel van soya, wakame en citroen
9. Gravad lax met frisse aardappelsalade, citroen en haringkaviaar
10. *Oester naturel met rode-wijnvinaigrette en citroen € 4,50 per stuk
11. *Oester met een gel van bloody mary, zoetzure bleekselderij
en basilicum € 5,00 per stuk
12. *Oester met zoetzure komkommer, dille, spek en mierikswortel € 5,00 per stuk
13. *Blini kaviaar € 7,50 per stuk
*Met uitzondering van 10 tot en met 13, prijs per stuk staat vermeld.
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Diner | Gastronomisch genieten
Voor een overheerlijk diner na bijvoorbeeld uw vergadering of borrel bent u bij
Savarin aan het juiste adres! Wij bieden verschillende mogelijkheden om met
uw gezelschap culinair te genieten.
Voor gezelschappen vanaf 8 personen hebben wij seizoensgebonden menu’s
samengesteld vanaf € 34,50. Uiteraard zijn deze bedoeld als leidraad om u te helpen
bij het maken van een keuze; wat niet wegneemt dat wij u graag helpen bij het
samenstellen van een lunch of diner. U kiest één menu welke voor alle gasten
hetzelfde zal zijn. Wanneer één of meerdere gasten bijzondere dieetwensen
hebben, dan vernemen wij deze graag vooraf van u. Uiteraard zal onze
keukenbrigade voor deze gasten het menu aanpassen.
Of laat uzelf verrassen door onze chef-kok! Het menu is een culinaire verrassing waar
uw smaakpapillen heerlijk verwend worden. Uit de gerechten spreekt onze liefde
voor de Franse keuken met internationale invloeden.

JRE-verassingsmenu

3-gangenmenu voor € 47,00 per persoon
4-gangenmenu voor € 57,00 per persoon
5-gangenmenu voor € 67,00 per persoon
6-gangenmenu voor € 77,00 per persoon

Banquetwijnen |wijnarrangementen
U kunt kiezen voor onze banquetwijnen welke geselecteerd zijn voor grotere
gezelschappen. Uiteraard beschikt Savarin ook nog over een zeer uitgebreide
wijnkaart waar alle pareltjes uit de wereld op verschijnen. Kortom, genoeg keuze.
Zo kunt u ook kiezen voor een door onze sommelier op spijs geselecteerd
wijnarrangement waarbij tijdens elke gang een andere, passende wijn geserveerd
wordt.
Wijnarrangement

3-gangen diner à € 22,00 per persoon
4-gangen diner à € 29,00 per persoon
5-gangen diner à € 35,00 per persoon
6-gangen diner à € 42,00 per persoon
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Menusuggesties
Menu 1
3 gangen à € 39,50
Rundertartaar, gemarineerde groenten, crème van piccalilly en krokantjes van
zuurdesem
Beef tartar with marinated vegetables, piccalilli cream and a crisps of sourdough
***
Op de huid gebakken kabeljauw, crème van pastinaak, snijbonen,
beukzwammetjes, Opperdoezer Ronde en een schuimige saus van cèpes
Cod baked on the skin with a cream of parsnip, string bean, beech mushrooms,
Opperdoezer patato and a foamy cèpes sauce
***
Pure chocolade, koffiegel, gekarameliseerde hazelnoot, bananencompote en
hazelnoot roomijs
Dark chocolate with coffee gel, caramelized hazelnuts, banana compote and
hazelnut ice cream
Menu 2
3 gangen à € 42,50
Geroosterde tonijn met crème van avocado, komkommer, crumble van sesam en
een dressing van sambay
Roasted tuna with an avocado cream, cucumber, crumble of sesame and a
Sambay dressing
***
Gegrilde runderentrecôte, rode biet, spitskool cannelloni, crème van knolselderij,
paddenstoelen en een jus van truffel
Grilled beef sirloin with beetroot, cannelloni of cabbage, cream of celeriac,
mushrooms and a truffle gravy
***
Panna cotta met rum, gemarineerde ananas, ananas-kokos gel, gepofte wilde rijst,
kokossorbet met sereh en gember
Panna cotta with rum, marinated pineapple, pineapple- coconut jelly, puffed wild
rice and a coconut sorbet with sereh and ginger
Menu 3
4 gangen à € 52,50
Gerookte paling met een salade van selderij, gekarameliseerde walnoot,
groene appel en haring kaviaar
Smoked eel fillet with a celery salad, caramelized walnut, green apple and herring
caviar
***
Gestoofde kalfswang, crème van pastinaak, aardappelkaantjes, gebakken
bundelzwam, zoetzure bleekselderij en een jus van rode wijn
Stewed veal cheek with a cream of parsnip, patato, fried mushrooms, pickled celery
and a red wine gravy
***
Gegrilde scholfilet, aardappelmousseline, bloemkool en dressing van beurre noisette
Grilled plaice fillet with potato mousseline, cauliflower and beurre noisette dressing
***
Citroentaartje, chocoladecrumble en frambozensorbet
Lemon tart with chocolate crumble and raspberry sorbet
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Menu 4
4 gangen à € 55,00
Rouleau van eend, rode biet, sesamkrokant en een dressing van aceto
balsamico
Rouleau of duck with beetroot, sesame crisp and an aceto balsamic dressing
***
Gebakken coquilles, crème van bloemkool, zoetzure bleekselderij, mini asperges en
een dressing van hazelnoot
Fried scallops with a cream of cauliflower, pickled celery, mini asparagus and a
hazelnut dressing
***
Gegrilde sukadesteak, crème van selderij, pommes fondant, Cevennen
uiencompote, peultjes, en een rode wijn jus
Grilled flat iron steak with a celery cream, pommes fondant, compote of Cevennen
onion, podded peas, and a red wine gravy
***
Witte chocolade crémeux, grapefruit, sinaasappel, kumquat, mandarijnencompote,
crumble van koriander, kardemom, sorbet van mandarijnen en witte chocolade
White chocolate crémeux with grapefruit, orange, kumquat, mandarin compote,
coriander crumble with cardemom and a mandarin and white chocolate sorbet
Amuse pakket 3 p.p. € 7.50
Vegetarisch € 12.50
Tussengerecht vis € 14.50
Tussen vlees € 14.5
Spoom € 9.50
Amuse package 3 p.p. € 7.50
Vegetarian € 12.50
Entremets fish € 14.50
Entremets meat € 14.50
Spoom € 9.50
Kaasgerecht: á € 14,50
Savarin unieke kaaspresentatie van de vijf mooiste Franse kazen
« Un dessert sans fromage, est une belle à qui il manque un œil »
Savarin unique cheese presentation: the five best French cheeses
« Un dessert sans fromage, est une belle à qui il manque un œil
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Sfeerimpressie restaurant Savarin
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Buffetten
Naast een gangenmenu kunt u ook een buffet kiezen. Wij hebben een aantal
buffetsuggesties gemaakt, maar kunnen deze uiteraard aanpassen aan uw
persoonlijke wensen. Wij kunnen bijvoorbeeld onderstaande buffetten voor u
verzorgen.
Bite size buffet
Wanneer een bittergarnituur te weinig is en een compleet buffet te veel is ons ‘Bite
Size’ buffet een uitstekend alternatief. De naam zegt het al; ‘Bite Size’ is een buffet
met kleine hapjes, bedoeld als aanvulling op uw borrel, receptie of feestavond. Niet
maaltijd-vervangend, wel lekker en feestelijk! (Vanaf 20 personen)
Walking dinner
Terwijl u bijpraat en borrelt met uw gasten, komen wij vijf keer langs met een lekker
gerecht dat verrassend gepresenteerd wordt. Wij serveren een walking dinner vanaf
€ 42,50 per persoon.
Barbecue
In de zomermaanden steken wij graag voor u de barbecue aan. Wij serveren diverse
vis- en vleesgerechten van de grill, koude gerechten, salades en broodsoorten. In
overleg met onze chef-kok bepalen wij de invulling van de barbecue. Wij serveren
een barbecue vanaf € 39,50 per persoon.
Catering
Catering is tegenwoordig een serieuze discipline geworden, ook voor Restaurant,
Hotel & Spa Savarin. Ons aanbod is breed. Wij verzorgen graag op maat en naar uw
wensen. Stijlvol en op niveau; dat is wat de gast van ons gewend is. Denkt u hierbij
aan bedrijfs- en productpresentaties, diners, borrels, feesten, recepties,
bedrijfscatering (eventueel in uw eigen kantine).
De catering pakken wij professioneel aan. Voor deze service zijn wij uitgerust met
koelwagens, mobiele keukens en mobiele tapinstallaties. Tevens verzorgen wij graag
stoelen, serviesgoed, glaswerk, bestek, tafellinnen, kandelaars, kapstokken,
asbakken, champagnekoelers en alles wat verder nodig is voor een even sfeervol
als stijlvol evenement.
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L’Entrée bar|café|societé
Ongedwongen vertier en luxe ontspanning zijn de begrippen waar het om
draait in wat wij "de huiskamer van Savarin" noemen. L’Entrée is de plek waar u
zich als gast onbekommerd thuis kunt voelen. U bent er vanaf negen uur ’s
morgens al welkom voor een dampende koffie of thee met chocoladebroodje,
rozijnenbroodje of croissant. Alles kan. U kunt er van 12.00 tot 14.30 uur terecht voor
een eenvoudige lunch en nadien voor een borrel, desgewenst met een keuze uit
ons rijke assortiment aan hapjes
(o.a. charcuterie, kazen, maar ook bitterballen). En heeft u een keer geen zin om
uitgebreid te dineren in ons bekroonde restaurant, dan biedt L’Entrée u ook de
mogelijkheid om hier een eenvoudige, maar altijd smakelijke maaltijd te gebruiken.
Alles in L’Entrée draait om ontspannen genieten in een relaxte sfeer. Of dat nu met
een cocktail, pastis, een mooie wijn of perfect getapt glas bier is. Wilt u hier uw
aperitief alvorens in het restaurant aan tafel te gaan? Dat kan. Of wilt u juist liever uw
nazit met koffie en wellicht een glaasje cognac in L’Entrée? Dat kan. L’Entrée
verwelkomt iedereen die het leven viert. Uiteraard onze gasten van hotel en/of
restaurant, maar ook mensen die even buiten hun dagelijkse omgeving willen
bijpraten. Of mensen die na een dag hard werken met hun collega’s willen
uitblazen. We hebben zelfs Jeux de Boule-ballen klaar liggen om op onze
professionele Bac de Pétanque (Jeux de Boulebaan) aan team-building te doen. Of
om louter plezier te hebben. Dat mag ook.
Niets moet en heel veel kan in L’Entrée. Want als wij L’Entrée onze huiskamer
noemen, moet u zich er natuurlijk ook thuis voelen. We kijken uit naar uw komst.
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Sfeerimpressie L’Entrée bar|café|societé
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Huwelijk | feesten
Bij een belangrijke dag hoort een unieke locatie van historische waarde. De
grandeur en rijke geschiedenis maken ons de meest romantische en
onvergetelijke locatie voor uw huwelijk.
Ceremonie | Toost
De Gemeente Rijswijk heeft Restaurant, Hotel & Spa aangewezen als officiële
trouwlocatie van de Gemeente Rijswijk. Dit houdt in dat u elkaar het "ja-woord" kunt
geven in één van onze prachtige Salons of op het terras van het restaurant.
Tijdens het voorbereiden van het huwelijk is het uitzoeken van de juiste bruidstaart
waarschijnlijk één van de moeilijkste keuzes die u moet maken. Naast dat de taart er
goed uit moet zien, dient hij natuurlijk ook heerlijk te smaken. Savarin kan de
bruidstaart geheel naar uw wensen verzorgen.
Champagne maakt dit moment natuurlijk extra feestelijk.
De bruisende bubbels van champagne staan synoniem voor romantiek en
feestelijkheid.
Champagne Nicolas Feuillatte
Champagne Nicolas Feuillatte
Cava Dom Potier
Cava Dom Potier

€ 79,50 per fles
€ 12,50 per glas
€ 49,50 per fles
€ 8,50 per glas

Bruidstaart
Savarin verzorgt graag een bruidstaart op maat vanaf € 7,50 per persoon. Het is ook
mogelijk de bruidstaart zelf te verzorgen. Voor het aansnijden en uitserveren van de
bruidstaart berekenen wij € 2,50 per persoon.
Diner
In overleg met onze chef-kok bepaald u de stijl van het trouwdiner. Wordt het een
gastronomisch 5-gangendiner, een buffet, een barbecue of liever een walking
dinner? Wij verwelkomen alle creatieve ideeën.
Entertainment
Uiteraard kunnen wij u ook op muzikaal gebied van dienst zijn. Wij kunnen een DJ,
band of ander live entertainment verzorgen. Op verzoek sturen wij u graag een
aantal suggesties toe.
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Sfeerimpressie trouwen bij Savarin
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Hotel| Wellness
Hotelovernachting
De 35 luxe kamers van Restaurant, Hotel & Spa Savarin bieden u tijdloze
grandeur en ongeëvenaarde elegantie. Traditie en authentieke Nederlandse
elementen treffen de moderne stijl en creativiteit van topdesigner Nijboer. De grote
Duxiana bedden met zachte witte dekbedden verzekeren u van een comfortabele
nachtrust. In iedere kamer komt er een schilderij van de Haagse school terug,
bijvoorbeeld een schilderij van Mesdag.
Alle kamers van Hotel Savarin beschikken over een Nespresso koffiemachine en een
28 inch Samsung SMART TV , gratis wifi, kluis, bureau, telefoon, fauteuil, broekenpers,
minibar, badjas, slippers, badkamer met bad en/of douche, toilet,
badkamerbenodigdheden en haardroger.
Huwelijksarrangementen
Wat is er fijner dan met vrienden en familie te blijven overnachten na de mooiste
dag van uw leven? Met trots kunnen wij melden dat Restaurant, Hotel & Spa Savarin
ook dé locatie is voor uw huwelijksnacht.
Brons




€ 210,00 per kamer per nacht
Overnachting in een Executive kamer
Rozenblaadjesversiering
Champagneontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)

(Upgrade naar een Junior Suite à € 50,00 & late check out om 15.00 uur à
€ 25,00)
Zilver

€ 250,00 per kamer per nacht


Een glas bubbels en 3 heerlijke amuses op de kamer bij binnenkomst

Overnachting in een Executive kamer

Rozenblaadjesversiering

Champagneontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)

Rasul behandeling bij Cityspa Spavarin
(Upgrade naar een Junior Suite à €50,00 & late check out om 15.00 uur à
€ 25,00)
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Goud

€ 400,00 per kamer per nacht


½ fles champagne en 3 heerlijke amuses op de kamer bij binnenkomst

Overnachting in een Junior suite

Rozenblaadjesversiering

Champagne ontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon)

Een heerlijke rug/deelmassage van 30 minuten in Cityspa Spavarin
(Upgrade naar de Presidential Suite à € 150,00 & late check out om 15.00 uur à €
25,00)
Diamant

€ 750,00 per kamer per nacht


1 fles champagne en 3 heerlijke amuses op de kamer bij binnenkomst

Overnachting in de Presidential Suite

Rozenblaadjesversiering

Chamapgneontbijt op de kamer (inclusief 1 glas champagne per persoon

Een heerlijke rug/deelmassage van 30 minuten in Cityspa Spavarin

Een duo kruidenbad in Cityspa Spavarin
(Late check out om 15.00 uur à € 25,00)
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief verblijfbelasting en parkeren.
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Cityspa Spavarin | fitness
Midden in de stedelijke hectiek van de Randstad biedt Cityspa Spavarin u een
moment van heerlijke rust.
Wij beschikken over een zwembad met jetstream en massagedouches, whirlpool,
Finse sauna’s, een infraroodsauna, Turks stoombad, hottub en koelbad. Daarnaast is
het mogelijk om diverse behandelingen te boeken in één van de behandelsalons
welke beschikken over een hamam scrubsteen, lichttherapie douches en
massagebedden.
Cityspa Spavarin biedt een brede keuze aan gezichts-, voet-, hand- en
lichaamsbehandelingen. De holistische benadering (product, behandeling en
individu) van BABOR wordt gecombineerd met het meest geavanceerde onderzoek
om de ultieme beleving van schoonheid en well-being te garanderen.
Uitgebreide informatie kunt u lezen op de website van Cityspa Spavarin
www.spavarin.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen via
telefoonnummer 070-3076075.
Het fitness center “To Move your Body” is de ideale plek om uw dag actief te
beginnen of af te sluiten. De fitness beschikt over diverse cardio- en kinesis
apparatuur waarmee u uzelf kunt blijven uitdagen.
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Routebeschrijving
Openbaar vervoer
Tramlijn 1, halte broekpolder +/- 5 min lopen
Tramlijn 15, halte broekpolder +/- 3 min lopen
Buslijn 30, halte ‘S-Gravenmade +/- 3 min lopen
Per auto
Vanuit Den Haag/ Rijswijk. Volg Rijswijkseweg (Den Haag), Haagweg (Rijswijk) en
daarna de Hoornbrug over. Weg vervolgen en bij splitsing afslag Ypenburg geheel
links voorsorteren. Linksaf tramviaduct onderdoor en dan ziet u recht voor u
Restaurant, Hotel & Spa Savarin.
Vanaf Rotterdam A13, Rijswijk afslag 7 Weg vervolgen tot tramviaduct. Rechtdoor
het viaduct onderdoor en dan ziet u recht voor u Restaurant, Hotel & Spa Savarin.
Vanaf Utrecht A12 /Amsterdam A4 Voor Prins Clausplein richting Delft/Rijswijk
aanhouden (A4). Onderaan viaduct richting Rijswijk links aanhouden (andere baan
is richting Rotterdam). Daarna recht aanhouden en bij afslag 9 Rijswijk Centrum de
rijksweg verlaten. Onder aan de rijksweg rechts afslaan. Weg vervolgen tot
tramviaduct. Het viaduct onderdoor en recht voor u ziet u Restaurant, Hotel & Spa
Savarin.
Restaurant, Hotel en Spa Savarin
Laan van Hoornwijk 29
2289DG Rijswijk
Zaalreserveringen | Hotelgroepsreserveringen
Telefoonnummer

070 30 76 074

Email

banquet@savarin.nl

Algemene informatie | hotelreserveringen
Telefoonnummer

070 30 72 050

Email

receptie@savarin.nl
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Plattegrond omgeving

Tramlijn 1
Halte Broekpolder

Restaurant, Hotel & Spa Savarin

Tramlijn 15
Halte ‘S-Gravenmade
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