Brasserie &
Loungebar DenK
Bij ons kunt u ontbijten, lunchen,
genieten van een high tea of
high wine, dineren & loungen.
Bij mooi weer in de tuin met
uitzicht over de prachtige vijver.
Voor jong & oud, iedereen is
welkom. Speciaal voor onze
kleine gasten hebben wij een
kleine kaart samengesteld.
‘Genieten zit tussen je oren,
doe je op je eigen manier, deel
je met geestverwanten en
moet je verrijken.’

Koetshuis
Nova Zembla

		

Een unieke plek voor een bijzondere
gelegenheid! Koetshuis Nova Zembla is
gebouwd in 1899 en werd aanvankelijk
gebruikt als koetshuis, butlerswoning
en stalgebouw van de familie Cremer
en hun gasten. In 1920 werden de
stallen omgebouwd tot woningen voor
nazaten van Jacob Theodoor Cremer.
U bent nu van harte welkom in
het Koetshuis voor evenementen,
workshops, teambuildingactiviteiten,
diners, feestavonden of recepties.

VOOR EEN BETEKENISVOLLE ERVARING
Hotel - Restaurant - Brasserie - Koetshuis

Duin & Kruidberg
op Locatie
Graag willen wij u kennis laten
maken met ‘Duin & Kruidberg op
Locatie’. In plaats van dat u ons
bezoekt, komen wij naar u toe!
Uiteraard komen wij niet met
lege handen. Wij verrassen u
graag met alle kennis en kunde
die wij op het landgoed hebben
opgedaan en verzorgen graag uw
feest, diner, receptie of high tea
op uw locatie. De mogelijkheden
zijn onbegrensd…

WELKOM OP
LANDGOED
DUIN & KRUIDBERG

@duinkruidberg
@brasseriedenk
@vriendenvjacob
/Landgoedduinenkruidberg
/brasseriedenk
/devriendenvanjacob
Duin en Kruidbergerweg 60
2071 LE Santpoort-Noord
T. +31 (0)23 - 512 18 00
info@duin-kruidberg.nl
www.duin-kruidberg.nl

Welkom
op Landgoed Duin & Kruidberg! Het
landgoed ligt in Santpoort-Noord in
het prachtige Nationaal Park ZuidKennemerland en vlakbij Amsterdam,
Haarlem en de kust. Dit authentieke
landhuis werd in 1907 gebouwd in
opdracht van tabak- en theehandelaar
Jacob Theodoor Cremer. Samen met
zijn vrouw Annie Hogan woonde hij in
het grootste woonhuis van Nederland.
Vandaag de dag biedt het landgoed
tal van mogelijkheden. Denkt u
bijvoorbeeld
aan
ongedwongen
bijkletsen tijdens een High Tea
in Brasserie DenK, een culinair
diner in Michelinsterrestaurant De
Vrienden van Jacob of een feestelijke
verjaardagsreceptie in een van onze
stijlkamers. Bij mooi weer ontvangen
wij u graag buiten op het terras.
Ook is Landgoed Duin & Kruidberg
een officiële trouwlocatie, waarbij
trouwen in de Engelse tuin ook tot de
mogelijkheden behoort.

Authentieke
stijlkamers
Heeft u iets te vieren? Naast
de luxe kamerfaciliteiten
en restaurants beschikt het
Landgoed over vijf unieke
stijlkamers. Deze liggen op de
begane grond van het Landhuis
en zijn bij uitstek geschikt voor
een heerlijke lunch, een Royal
High Tea, een stijlvolle receptie of
een klassiek diner.
‘Lente, zomer, herfst of winter?
Het maakt niet uit wanneer u
Landgoed Duin & Kruidberg
bezoekt, ieder jaargetijde heeft
haar eigen charme en ieder
seizoen is er wel iets te beleven.’
‘Wij zijn pas tevreden, als wij er
in slagen iedere gast zich echt
welkom te laten voelen.’
Bernard Lensink

Michelinsterrestaurant
De Vrienden van Jacob
Het restaurant dankt zijn naam aan de heer
Jacob Theodoor Cremer, die in de serre &
salon waar het restaurant is gevestigd, vroeger
zijn familie, relaties en vrienden ontving.
Een bezoek aan restaurant De Vrienden van
Jacob betekent genieten van de mooiste
wijn-/spijscombinaties en samenkomen met
vrienden en/of familie in een ontspannen
sfeer.
‘Koken vraagt passie, toewijding
en natuurlijk de beste
ingrediënten. Maar bovenal
geldt: luister naar de gasten, blijf
verrassen en verwennen.’
Alain Alders

75 Luxe hotelkamers
Michelinsterrestaurant
De Vrienden van Jacob
Brasserie &
Loungebar DenK
Koetshuis Nova Zembla
5 Authentieke stijlkamers
10 Multifunctionele zalen
Catering, Duin &
Kruidberg op locatie
Nespressobar
Groot buitenterras
Officiële huwelijkslocatie
Fietsverhuur
Gratis & ruime
parkeergelegenheid
Elektrische oplaadpunten
voor auto en fiets
Gratis Wifi
Fitness- en
saunafaciliteiten
Vlakbij Amsterdam,
Haarlem & de kust

