Knus is prachtig gelegen in de Delftse Hout. Het mooie
uitzicht en de huiselijke sfeer maakt Knus de ideale eetfeest- & vergaderlocatie.
In dit informatiepakket staat een aantal voorbeelden
van onze Knusse arrangementen. Deze arrangementen
zijn aan te passen naar andere tijden & wensen.

Voor groepsreserveringen is Knus het gehele jaar
geopend, zowel doordeweeks als in het weekend.
De locatie kan ook in zijn geheel worden afgehuurd.
Alleengebruik van Knus is afhankelijk van het arrangement,
de groepsgrootte & het seizoen.

Knus beschikt over diverse terrassen, allen voorzien
van een prachtig uitzicht op het water. De locatie is
flexibel in gebruik en opstelling, zowel binnen als
buiten. Wij denken graag met u mee over de perfecte
opstelling voor het door u gekozen arrangement.

Ook de kinderen hoeven zich bij Knus
niet te vervelen. Voor de kinderen is er
een speeltuin, een doolhof, een strandje en
liggen er waterfietsen en roeiboten aan de
Knusse steiger. Voor de allerkleinsten zijn
er zwemvestjes aanwezig. Maar ook op de
speelzolder valt genoeg te beleven.

Knus biedt faciliteiten,
zoals beamer & scherm,
microfoon, Wi-Fi en Flip-over. Bij
Knus hebben we een professioneel
muziek- en lichtsysteem met een
onbeperkt aanbod van muziek.
Heeft u liever een band of DJ? Dit
kan natuurlijk ook!

U bent uiteraard van harte welkom om onze
locatie eens te komen bekijken. Op www.knus.nl
kunt u door middel van Google Streetview, in en
rondom Knus een rondje lopen.

Wanneer u op onze website
ons contactformulier invult,
kunnen wij u informeren over
beschikbaarheid en naar
aanleiding van uw wensen een
programmavoorstel en
arrangement mailen.
Vanzelfsprekend maken we
dan graag een afspraak om
met u om alles door te
spreken.

Komt u met de auto? Dan is er gratis parkeergelegenheid op P1, ca. 150 meter afstand;
Het pad van de parkeerplaats naar Knus is
goed verlicht.
Voor alle fietsende sportievelingen is er een
ruime fietsenstalling naast het gebouw.
Ook voor mindervaliden is Knus zeer goed
toegankelijk. Knus is tot de voordeur met de
auto te bereiken. Er is een aangepast toilet en
is, zowel binnen als buiten, grotendeels
gelijkvloers.

.

Knusse grill
U geniet van een uitgebreid buffet vol garnituren, salades, frietje , rijst en sauzen. Op onze grote
Knusse grill bereiden we vis en vlees van de beste slager. Natuurlijk houden wij ook rekening met
vegetariërs en dieetwensen.

Luxe grill
Op zoek naar nóg meer keuze?!
We kunnen onze Knusse Grill verder uitbreiden met ossenhaas en zalmfilet. Of heeft u een andere
voorkeur?

Borrel/receptie
De bediening gaat rond met diverse hapjes en drankjes. De knabbels staan op tafel, de kinderen
spelen en u zit heerlijk onbezorgd te genieten in het zonnetje of bij de kachel. Uw gezelschap geniet
van een gezellige Knusse borrel. Wij reserveren een terras en/of één van onze ‘huiskamers’.

Knusse feestavond
Laat die discobol maar draaien, voetjes van de vloer en vier uw feest bij Knus!
Een huiselijk feest in kroegsfeer of onder de discolampen de beste dansmoves maken? Het kan
allemaal; Knus heeft alle faciliteiten om er een fantastische avond van te maken.

Activiteiten
Toe aan wat teambuilding?
Wij verzorgen in samenwerking met u de ideale activiteit.

Vergadering
Bent u de TL verlichting en automatenkoffie zat?
Bij Knus vergadert u huiselijke sfeer! U heeft een eigen terras en/of ‘huiskamer’ tot uw beschikking.
Het is ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren.

Goed om te weten
Alle arrangementen zijn inclusief drankjes, zoals bieren,
wijnen, frisdranken, warme dranken en binnenlands
gedistilleerde dranken.
In onze arrangementen zit het gebruik van
waterfietsen bij de prijs inbegrepen.
Deze liggen in het water van april tot oktober.

DIT BUFFET IS EEN ECHTE KNUSSE BESTSELLER; EEN GROOT SUCCES EN BESTAAT AL 20 JAAR!
U kunt een uitgebreid buffet verwachten vol garnituren, salades en diverse sauzen. Daarnaast
bereiden wij ‘live’ voor u diverse soorten vlees vis op onze grill. Steeds weer vers en onbeperkt!
Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw wensen op het gebied van diëten, religie of allergieën.
Dit buffet kunt u in overleg uitbreiden óf misschien dat de Luxe Grill iets voor u is.
De Knusse grill is al te boeken vanaf €1250,- All-In. voor groepen tot 25 personen. Ontvangt u meer
gasten? Dan werken we met gereduceerde tarieven. Op de volgende pagina schetsen wij een Knusse
avond van 17:00 tot 20:30.
Het is ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren voor uw feest of evenement. Hierover
informeren wij u graag.

Van de grill

Saladetafel

- Varkenshaas
- Hamburgers (100% rund)
- Kipsaté
- Gemarineerde Tilapia
- Groente-spiezen

- Verse slasoorten
- Rauwkost
- Vegetarische pastasalade(s)
- Zongedroogde tomaat, olijfjes &
fêta
- Croutons, dressings & garnaaltjes
- Aardappelsalade & Oosterse
salade(s)

Niet te vergeten
- Frietjes, rijst &
aardappelkroketjes
- Stoofpeertjes & appelmoes
- Stokbrood, kruidenboter &
sausjes
- Én… Satésaus (eigen recept)

Er was eens

….. De Knusse Grill

De Knusse grill is het meest geboekte arrangement bij Knus en aangezien wij vaak de vraag krijgen
wat er dan kan worden verwacht, nemen wij u graag mee in een avondje bij Knus met het Knusse
grillbuffet!

DE KLOK SLAAT 17:00; UW FEEST BEGINT
Uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’ terras of in één van onze Knusse binnenruimtes. Er is tijd
om bij te praten en te borrelen en de Knusse bediening komt bij u langs voor een drankje en een
hapje.
Wie vindt het leuk om nog even in een waterfiets te stappen?
DAN IS HET 18:00; U WEET WAT DAT BETEKENT
Allemaal aan tafel! Knus zorgt voor een uitgebreid grillbuffet. Wat is er een hoop te kiezen zeg! Voor
ieder wat wils. Er is gezond en minder gezond, vlees en vis, vegetarisch en halal, warm en koud!
19:30; TIJD VOOR DESSERT
Heeft u nog ruimte voor dessert, of heeft u toch liever een kop koffie of thee?
DE TIJD VLIEGT! HET IS ALWEER 20:00
Snik, het is alweer tijd voor de laatste ronde…
20:30; DE AVOND LOOPT OP ZIJN EIND
U én uw gasten hebben genoten van een Knusse avond en nemen afscheid.

Mist u iets?
Wilt u na het eten langer na-borrelen of nog een dansje wagen? Wilt u een toast uitbrengen met een
glas bubbels? Wilt u een presentatie geven, een ABC ten gehore brengen of tóch nog die gênante
foto’s laten zien op groot scherm?
Vertel het ons en wij passen bovenstaand programma graag voor u aan!

U kunt een uitgebreid buffet verwachten vol garnituren, salades en sausjes. Daarnaast bereiden wij
‘live’ voor u diverse soorten vlees en een stukje vis op onze grill, maar nét ietsjes extra dan Steeds
weer vers en onbeperkt!

De Knusse grill is het meest geboekte arrangement bij Knus, maar misschien heeft u juist wel zin in
nét dat ene extraatje! Dan is de Luxe grill misschien wel wat voor u.

Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw wensen op het gebied van diëten, religie of allergieën.
Dit buffet kunt u in overleg uitbreiden óf misschien dat de Luxe Grill iets voor u is.
De Knusse grill is al te boeken vanaf €1625,- All-In., o.b.v. maximaal 25 gasten. Ontvangt u meer
gasten? Dan werken we met gereduceerde tarieven. Op de volgende pagina schetsen wij een Knusse
avond van 17:00 tot 20:30.
Het is ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren voor uw feest of evenement. Hierover
informeren wij u graag.

Van de grill

Saladetafel

- Ossenhaas-tournedos
- Varkenshaas
- Hamburgers (100% rund)
- Kipsaté
- Gemarineerde Tilapia
- Zalmfilet
- Groente-spiezen

- Verse slasoorten
- Rauwkostsoorten
- Vegetarische pastasalade(s)
- Zongedroogde tomaat,
- Olijfjes & fêta
- Croutons, dressings & garnaaltjes
- Aardappelsalade & Oosterse
salade(s)

Niet te vergeten
- Frietjes, rijst &
aardappelkroketjes
- Stoofpeertjes & appelmoes
- Stokbrood, kruidenboter &
sausjes
- Satésaus (eigen recept)

Er was eens

….. de Luxe Grill

De Knusse grill is het meest geboekte arrangement bij Knus, maar misschien heeft u juist wel zin in
nét dat ene extraatje! Dan is de Luxe grill misschien wel wat voor u.
In dit voorbeeld boekt u onze locatie van 17.00 tot 20.30 uur á €69,90 p.p. inclusief consumpties.
De Knusse grill is het meest geboekte arrangement bij Knus, wij geven u graag een kijkje in hoe dit
arrangement eruit kan zien.
In dit voorbeeld boekt u onze locatie van 17.00 tot 20.30 uur.
Onderstaand arrangement is al te boeken vanaf €1625,- All-In., o.b.v. maximaal 25 gasten. Ontvangt
u meer gasten? Dan werken we met gereduceerde tarieven.
Het is ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren voor uw feest of evenement.

DE KLOK SLAAT 17:00; UW FEEST BEGINT
Uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’ terras of in één van onze knusse binnenruimte. Er is tijd
om bij te praten en te borrelen en de Knusse bediening komt bij u langs voor een drankje en een
hapje.
Wie vindt het leuk om nog even in een waterfiets te stappen?
DAN IS HET 18:00; U WEET WAT DAT BETEKENT
Allemaal aan tafel! Knus zorgt voor een uitgebreid luxe grillbuffet. Wat is er een hoop te kiezen zeg!
Voor ieder wat wils. Er is gezond en minder gezond, vlees en vis, vegetarisch en halal, warm en koud.
19:30; TIJD VOOR EEN DESSERT
Heeft u nog ruimte voor dessert?
Knus zorgt voor een uitgebreide desserttafel met onder andere ijstaarten, échte slagroom, vers fruit,
een soezentoren en bakjes Ben & Jerry’s.
DE TIJD VLIEGT! HET IS ALWEER 20.00 uur
Snik, het is alweer tijd voor de laatste ronde…
Een lekkere kop koffie, thee, cappuccino, latte macchiato of een andere koffiesoort? En als kerst op
de taart, een lekker bonbonnetje!
20.30; DE AVOND LOOPT OP ZIJN EIND
U en uw gasten hebben genoten van een Knusse avond en nemen afscheid.

Mist u iets?
Na het eten langer na-borrelen óf nog even de dansvloer op?
Feestelijk toasten met een glas bubbels?
Wilt u een presentatie geven of verwacht u sprekers?
Vertel het ons, wij passen bovenstaand programma graag voor u aan!

Een goed idee
Knus is ook goed geschikt voor een etentje met uw bedrijf. Een leuke
locatie om eens met uw collega’s in Knusse sfeer van een
(winter)buffet te genieten. Benieuwd hoe deze avond eruit kan zien?

We hebben een heerlijk winterbuffet, bestaande uit
onder andere Hollandse stamppotten. Ons
winterbuffet is te reserveren
van
maandag t/m vrijdag wanneer
de “R” in de maand zit.

Er was eens

….. het Knusse winterbuffet

U boekt met uw collega’s bijvoorbeeld van 17.00 tot 19.30 uur. Dit kan al voor €29,90 per persoon,
dit is inclusief consumpties.
Het is 17.00 uur, u wordt ontvangen met glühwein & warme chocolademelk!
Dan om 17.45 uur start het winterbuffet met onder andere twee heerlijke stamppotten, mals
stoofvlees, rookworst, ananas, (jacht)sauzen en stoofperen.
Iedereen heeft heerlijk gegeten, dan is het 18.45 Tijd om gezellig aan te schuiven bij de vuurkorf, met
marshmallows en muziek.
Om 19.30 uur is het tijd om te vertrekken.

Een eigen Knusse huiskamer en terras aan het water welke plaats biedt aan maximaal 30 personen.
Dat kan al voor €450,- All-in bij een verblijf van 2 uren.
Ontvangt u meer dan 30 gasten? Onze ruimte biedt plaats aan maximaal 150 personen. We vertellen
u graag meer over de mogelijkheden.
Je kunt bij Knus op bijna elke dag van de week overdag terecht voor een borrel of receptie. Van 10.30
tot 17.00 uur. Wil je langer blijven? Dat kan alleen i.c.m. één van onze dinerbuffeten

Wanneer u tijdens openingstijden reserveert zorgen we uiteraard voor een knus zitje binnen & bij
mooi weer op het terras.
Buiten onze openingstijden is Knus ook geheel af te huren.

Er was eens

….. de Knusse borrel

DE KLOK SLAAT 14:30; UW FEEST BEGINT
U en uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’ terras of in één van onze Knusse
binnenruimtes. Er is tijd om bij te praten en te borrelen. Bij de Knusse bediening mag u gedurende de
middag onbeperkt drankjes bestellen. Ook komt er drie keer een ‘Knusser’ langs met diverse
frituurhapjes en vergeet niet op de tafels te kijken; daar staan wat nootjes en olijven.
Terwijl u ongestoord kunt genieten van uw Knusse feestje, spelen de kinderen op de speelzolder,
zitten ze op een waterfiets (1apr t/m 31 sept) of roetsjen ze van de glijbaan. En als ze héél lief zijn,
delen we zelfs nog een snoepzakje uit!
DE TIJD VLIEGT! HET IS ALWEER 16:15
Snik, het is tijd voor de laatste ronde…
16:30; DE MIDDAG LOOPT OP ZIJN EIND
U en uw gasten hebben genoten van een Knusse middag en nemen afscheid.

Mist u iets?
Uiteraard kunt u de borrel naar wens aanpassen.
Wellicht leuk om toe te voegen;
Sateetjes met stokbrood, kroepoek & salades. €3,50 per persoon
Extra uur verlenging á €4,50 per persoon
Een glaasje Cava €4,- per persoon
Extra rondje frituurhapjes €0,75 per persoon
Tricolore-spiesjes (tomaat, mozzarella & basilicum) €1,50 per persoon
Kaastafel (4,- per persoon)
Knapas & Fingerfood met o.a. brood, smeersels, kazen, vlees- en visspiesjes, diverse tapas en salades
€7,- per persoon.

Tijdens uw feestavond reserveren wij onze gehele locatie voor jullie, een feestavond is al te boeken
v.a. €1800,- All-In o.b.v. maximaal 60 gasten. Ontvangt u meer dan 60 gasten? Onze ruimte biedt
plaats aan maximaal 150 personen. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.
Uw feestavond kan er als volgt uit zien:
21.00 UUR

23.00 UUR
00.30 UUR
01.00 UUR

Jullie worden ontvangen met kop koffie, thee, ook gaan we rond met bonbons
Later op de avond serveren we nootjes, zoutjes & olijfjes.
Óók gaan we 3 maal rond met frituurhapjes
Heerlijke sateetjes, met stokbrood, salades & kroepoek
We hebben óók vegetarische sateetjes.
Laatste ronde (helaas….).
Einde & vertrek.

Knus beschikt over een muziekcomputer & professionele lichtinstallatie. Een band of DJ is uiteraard
ook welkom.

Mist u iets?
De Knusse feestavond is uit te breiden naar uw wensen, denk hierbij aan:
- Eerder starten? Dan kan al v.a. €2,25 p.p. per half uur.
- Een glaasje Cava €4,- per persoon
- Extra rondje frituurhapjes €0,75 per persoon
- Tricolore-spiesjes (tomaat, mozzarella & basilicum) €1,50 per persoon
- Kaastafel €4,- per persoon
- Knapas & Fingerfood met o.a. brood, smeersels, kazen, vlees- en visspiesjes, div. tapas en
salades €7,- per persoon
Iets anders toevoegen? Wij zijn benieuwd!

We doen graag een voorstel o.b.v. uw wensen, vul ons contactformulier op www.knus.nl in!

WATERFIETS OF ROEIBOOT In het zomerseizoen liggen de waterfietsen & roeiboten aan de steiger.
Vaar door het groen, steek de Grote Plas over óf organiseer een onderlinge wedstrijd!
De glijbaan , het klimrek, de zanbak en de wipkippen maken Knus zo Knus. Het doolhof maakt de
speeltuin helemaal compleet, wie durft? En niet getreurd, als het regent openen we onze
speelzolder.
Onderstaande activiteiten zijn bij Knus te boeken vanaf €10,- per persoon. Dit kan als aanvulling op
uw eigen programma óf als extraatje bij één van onze arrangementen.
Voorpret, spelvreugde, strijdlust en teambuilding inbegrepen!
KLOOTSCHIETEN Oudhollands balspel, geschikt voor jong & oud. Een klotebitter vooraf en dan in
groepjes op pad door de Delftse Hout. Speluitleg, gebruik materialen en klote-prijsuitreiking
inbegrepen. U loopt op verharde paden, in geval van een regenbui krijgt u regenponcho’s mee. In
overleg beiden wij een alternatief bij extreem slecht weer. Duur ca. 1 uur
WORKSHOP Knus heeft goede ervaringen met diverse aanbieders van workshops. Denk bijvoorbeeld
aan iets sportiefs, iets muzikaals óf een proeverij.

Op alle leveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Zie https://www.khn.nl/uvh-nl
In geval van een arrangement en/of gehele of gedeeltelijke reservering van onze locatie zijn bovendien de volgende
voorwaarden van toepassing:
Optie: gedurende de optietermijn houdt Knus de locatie vrijblijvend, geheel of gedeeltelijk, voor u vrij. Zónder bevestiging
vervalt de optie automatisch.
Bij een arrangement zijn alle beschreven consumpties (eten én drinken), gedurende het in de overeenkomst genoemde
tijdvak, inbegrepen.
Alle aangeboden arrangementen zijn o.b.v. minimaal 20 volwassenen, tenzij anders vermeldt in de offerte.
Opdrachtgever is één persoon die in de offerte vermeld staat én die de offerte bevestigd d.m.v. een handtekening.
Wanneer deze persoon een bedrijf of rechtspersoon vertegenwoordigd dient dit vooraf vermeld te worden én de gegevens
opgenomen in de offerte.
Bevestigen: opdrachtgever kan de offerte bevestigen d.m.v. het retourneren van een getekend exemplaar (papier of
digitaal) en het voldoen van de aanbetaling o.v.v. reserveringsnummer en naam van opdrachtgever. Rekeningnummer ABN
NL37ABNA059 41 35 176
Indien vóór het verstrijken van de optietermijn géén bevestiging (getekende overeenkomst i.c.m. aanbetaling) door Knus is
ontvangen is er geen sprake van bevestiging.
Zonder bevestiging is er geen sprake van reservering en is Knus gerechtigd de locatie aan anderen aan te bieden en te
verhuren. Alle eerder gedane aanbiedingen (offertes) komen daarmee te vervallen.
Aantal: Tot uiterlijk twee weken voor uw reservering geeft u het daadwerkelijk te verwachten aantal gasten aan (max 10%
verschil). Daarna kunt u geen mutaties meer doorgeven. Tijdens uw reservering kunt het werkelijke aantal doorgeven.
Achteraf kunt u geen mutaties meer doorgeven.
Annuleren: U kunt een reservering te allen tijde annuleren. Annuleren kan schriftelijk of digitaal. Aan annuleren zijn in
sommige gevallen kosten verbonden. Dit hangt af van het wel/ niet gebruik maken van de door Knus aangeboden
annuleringsregeling en de termijn waarop geannuleerd wordt.
Bij annulering tot 4 maanden vóór de gereserveerde datum wordt de aanbetaling en eventuele
premie annuleringsregeling terugbetaald.
Bij annulering tot 1 maand vóór de gereserveerde datum rekenen wij € 500,- onkostenvergoeding.
Bij annulering minder dan 1 maand vóór de gereserveerde datum brengen wij 50 % van de reserveringswaarde in rekening.
Annuleringsregeling: Het is mogelijk om een annuleringsregeling te treffen. Bij gebruik van onze annuleringsregeling
vervallen voor opdrachtgever alle hierboven genoemde annuleringskosten.
Informatie en voorwaarden betreft de annuleringsregeling ontvangt u tegelijk met de offerte.

Extra kosten: consumpties buiten het afgesproken arrangement worden apart in rekening gebracht aan opdrachtgever. Bij
externe catering kan keukengeld of schotelgeld in rekening gebracht worden aan opdrachtgever.
Voor de ceremoniemeester: Confetti, rijst en serpentines zijn niet welkom bij Knus. Bij gebruik van ´strooidecoratie en
snipperslingers’ brengen wij schoonmaakkosten in rekening aan opdrachtgever. Aangeleverde versiering moet brandveilig,
brandvertragend en/of geïmpregneerd zijn. Binnen géén heliumballonnen toegestaan.
Aangeleverde lampionnen, fakkels. sterretjes e.d. alleen buiten, na overleg met Knus.

