
 

  
 
 
               

Knus is prachtig gelegen in ‘t Delftse Hout. Het mooie  
uitzicht en de huiselijke sfeer maakt Knus de ideale eet-,  

feest- & 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 hele jaar  

        geopend, zowel doordeweeks als in het weekend.  

      De locatie kan 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. Er is een speeltuintje ,doolhof enz. 

Bij slecht weer kan er binnen gespeeld worden. 



 

 

 

 

 

 

Knus beschikt over alle gewenste 

faciliteiten. 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  

ziet u een hoop sfeerbeelden van de Knusse  

binnen en buitenkant.      

 

 

 

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 parkeer- 
gelegenheid 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. 

 
 

 

. 
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Goed om te weten 

Alle arrangementen zijn inclusief drankjes 

In onze arrangementen zit het gebruik van  

waterfietsen en roeiboten bij de prijs inbegrepen.  

Deze liggen in het water van april tot oktober 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2%26ccid=uCwFWZG/%26id=03579FB3C52C7A2DE43A258E9DA043AA79C601FF%26thid=OIP.uCwFWZG_BF2FOlSPLp3bnAHaEf%26q=schilderijlijst%26simid=607999627092689837%26selectedIndex=4
http://www.knus.nl/


 

 

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

Walking Dinner  
Dineren zonder ouderwets te hoeven tafelen. Knus gaat rond met tot wel negen gangen heerlijk 
eten, van amuse tot soep, van salade tot vlees, van burger tot zoete afsluiting, alles komt voorbij. Het 
fijne aan deze manier van eten is dat u heerlijk kunt blijven bijpraten terwijl wij alles uitserveren, 
gang na gang. 
 

Knusse Lunch  

Ook aan het water kunt u genieten van een broodje, sapje en/of salade. Uiteraard staat de Knusse 
barbecue aan om een heerlijke eitje te bakken. 
 

Knusse Ontbijt  

’s Ochtends in alle rust, op een eigen terras, genieten met je familie of collega’s. Hoor jij de vogeltjes 
ook fluiten? 
 

Knusse Winterbuffet 
Zit de “R” in de maand? Toe aan totaal wat anders? We hebben heerlijke stamppotbuffetten vol met 
alle bijbehorende stukjes draadjesvlees, sausjes en andere klassiekers.  
 

Borrel/receptie 
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 ongezellige 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.  
 
 
 
 

Knusse arrangementen 



 

 
 
 
 
DIT BUFFET IS EEN ECHTE KNUSSE TOPPER!  
 
U kunt een uitgebreid buffet verwachten vol garnituren, salades en diverse sauzen. Daarnaast 
bereiden wij ‘live’ voor u diverse soorten vlees, vis en vegetarische varianten 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 met de salade-, vlees- & viskeuze waar u dol op bent! 
 
Het is ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren voor uw feest of evenement. Hierover 
informeren wij u graag. 
 
Voor kinderen hanteren we speciale tarieven. 
 
 

Er was eens…..de Knusse Grill 

De Knusse grill is al jaren populair bij Knus. Onderstaand hebben we een voorbeeld uitgewerkt van 
hoe een reservering in combinatie met de Knusse grill er uit zou kunnen zien.  
 

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 met een drankje en een hapje. 
 

Wie vindt het leuk om nog even op 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 HET DESSERT  
Heeft u nog ruimte voor een dessert, of heeft u toch liever een kop koffie of thee? 

 
DE TIJD VLIEGT! HET IS ALWEER 20:00 
Snik, het is 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 een extra Knusse Borrelplank voor uw gasten bij ontvangst, een selectie van verschillende 
amuses of wellicht langer de tijd om de borrelen? 
Vertel het ons en wij passen bovenstaand programma graag voor u aan!  
 

Knusse Grill all-in €52,40 p.p. (15- 450 personen) 



 

Buffetkaart…..de Knusse Grill 

Hierbij een indruk van wat voor lekkers dit buffet biedt 

Salades 
- Verse sla, afkomstig van de beste groenteboer  

- Knusse rauwkost, verse groente in vrolijke kleuren  

- Vegetarische pastasalade met zongedroogde tomaat en Italiaanse kruiden  

- Kip-pesto pastasalade met pijnboompitten en basilicum 

- Oosterse rauwkostsalade van verse witte kool, komkommer, wortel en rozijntjes met kerriedressing  

- Traditionele aardappelsalade, zoals hij hoort  

- Zoetzure atjar met komkommer en sambal  

- Zigeunersalade van paprika, wortel, selderij, ui en komkommer  

Garnering  
- Zongedroogde cherrytomaten 

- Knoflookolijven in heerlijke olie 

- Feta blokjes gemarineerd in frisse kruiden met zonnebloemolie 

- Knoflook croutons 

- Honing-mosterddressing van echte honing 

- Garnaaltjes 

- Augurkenblokjes 

- Stoofpeertjes 

Vers van de BBQ 
- Varkenshaas puntjes 

- Runderhamburger 

- Kipsteak 

- Vis 

- Kipsaté met heerlijke satésaus 

- Vegetarische burger 

- Gegrilde aubergine 

- Gegrilde paprika in kruidenolie 

- Gegrilde courgette  

Sauzen  
- Fritessaus 

- Cocktailsaus 

- Appelmoes met kaneel 

- Knoflooksaus 

- Kruidenboter zonder sterke knoflooksmaak 

- Roomboter, de enige echte 

- Gefrituurde uitjes 

- Licht pittige sambal 

Warm 
- Verse huisgemaakte frieten  

- Aardappelkroketjes 

- Warm stokbrood 

Extra  opties  (€ 5 p.p.) 
- Ossenhaas   - Tijgergarnalen 

- Zalm    - Spareribs 

- Lamsrack   - Black Angus Stoofvlees 



 

Dessert 

Mocht er na al dit lekkers nog een gaatje over zijn voor een zoete afsluiting bieden we een 

dessert in een drietal varianten.  

Toetje na (prijs op nacalculatie) 
Diverse ijsjes uitgeserveerd door onze Knusse ijscoman, denk aan Ben en Jerry Cookie Dough, een 

lekkere Cornetto of voor de kleintjes een klassiek Raketje. Er is keuze uit negen soorten ijsjes van Ola. 

Knusse ijsbuffet met ijscoman (€ 6 per persoon) 
Compleet verzorgd ijsbuffet met roomijs, vers fruit, warme chocolade saus, discodip, stukjes 

stroopwafel, kleine marshmallows, smarties, spekkies en echte slagroom. Allemaal onder begeleiding 

van onze Knusse ijscoman. 

Toetje de luxe (€ 8 per persoon) 
De meest luxe vorm van het Knusse dessert, kleine porties van verschillende zoetigheden gemakkelijk 

uitgeserveerd. Denk aan vanille roomijs met warme chocolade saus, blondie/brownie van Piece of 

Cake en een speciaal voor Knus ontwikkelde vanille cake met pure choco drops & dulche de leche 

waarna alles wordt gedipt in pure chocolade.  

  



 

 
 
 
Heeft u iets te vieren en wilt u dit graag doen in combinatie met lekker eten, maar wel de focus 
houden op bijpraten, netwerken en feliciteren. Dan is het Knusse Walking Dinner de oplossing. 
Dynamisch dineren noemen we het ook wel, geen vaste zitplaatsen maar mobiel genieten. 
 
Knus gaat rond met diverse amuses, hapjes & drankjes. Pfoe nog een hapje? Das lekker! 
Onderstaande menukaart is onze versie van het walking dinner, grote verscheidenheid van 
gerechten, klassiekers en exclusiever maar voor ieder wat wils. Uiteraard zijn de gerechten in overleg 
met onze chef aan te passen naar wens. 
 
Wat betreft diëten, allergieën en/of specifieke wensen denkt Knus met alles mee. Het is voor ons wel 
belangrijk om zoveel mogelijk vooraf te weten zodat we er rekening mee kunnen houden.  
 
Hoe gaan we om met kinderen qua prijs? 
Voor kinderen hanteren we andere tarieven. 
 

Er was eens….. het Knusse Walking Dinner 

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 met een drankje en een hapje. 
 

Wie vindt het leuk om nog even op een waterfiets te stappen? 
 

DAN IS HET 17:45; U WEET WAT DAT BETEKENT 
We gaan beginnen met de eerste gang uitserveren, u heeft hier geen enkel werk aan en kunt heerlijk 
doorgaan met bijpraten. Er is voldoende voor iedereen en we vertellen uiteraard graag wat we voor 
u hebben bereid. Tussen de gangen zit genoeg tijd om het eten te laten zakken en uit te kijken naar 

de volgende gang. 
 

DE TIJD VLIEGT! HET IS ALWEER 20:00 
Snik, het is alweer tijd voor de laatste ronde, sluit u af met een kop koffie of wellicht een heerlijk 

likeurtje.... 
 

20:30; DE AVOND LOOPT OP ZIJN EIND 
U én uw gasten hebben genoten van een compleet verzorgde Knusse avond en nemen afscheid. 

 

Mist u iets? 
Wilt u een extra Knusse Borrelplank voor uw gasten bij ontvangst, een selectie van verschillende 

amuses of wellicht langer de tijd om de borrelen? 

Vertel het ons en wij passen bovenstaand programma graag voor u aan! 

  

Knusse Walking Dinner €62,50 p.p. All-in (15-450 p.) 

personen ) 



 

Menukaart….. het Knusse Walking Dinner 

Hierbij een indruk van wat voor lekkers ons Walking Dinner biedt 

Ontvangst 

- Heerlijk glas Cava     /  Bubbels zonder alcohol 

Amuse 

- Lolly van carpaccio     /   Lolly van zalm 

Eerste gang 

- Verse soep     /  Garnalencocktail 

Tweede gang 

- Salade met kip      /   Vegetarische salade 

Derde gang 

- Rundercarpaccio met truffelmayonaise  /   Bieten carpaccio 

Vierde gang 

- Runderhamburger met uienringen   /  Vegetarische burger 

Vijfde gang 

- Aardbeien parfait    /   Chocolade mousse 

Zesde gang 

- Kaasplankje met glaasjes port   /   IJsje toe 

The end 

Knusse Koffie specialiteiten  
*Uiteraard zijn alle gerechten in overleg met de keuken naar wens aan te passen 

 
 

 
 
  



 

 
 

Het Knusse lunchbuffet is te reserveren vanaf 15 personen, voor groepen kleiner dan 15 volwassenen 

bieden wij u de reguliere à la carte lunchkaart aan.  

Tijdens de lunch beschikt u over een eigen terras ruimte of gereserveerde binnenruimte bij minder 

weer. De Knusse bediening loopt rond om u te voorzien van drankjes en voor wie wilt kan er nog 

gebruik worden gemaakt van de waterfietsen. (de Knusse waterfietsen liggen van april t/m oktober in 

het water)  

Het buffet is van alle markten thuis, van een verse soep tot diverse belegde broodjes en warme 

panini’s. Uiteraard kan het broodje kroket of broodje groentekroket niet ontbreken en is de verse jus 

d’orange niet op te krijgen. 

Knus houdt graag rekening met allergieën, diëten en andere wensen. Om ons hierbij te helpen willen 

we u vragen vooraf door te geven of er mensen komen met specifieke wensen/eisen.  

Voor kinderen hanteren we andere tarieven. 
 

Er was eens…..het Knusse Lunchbuffet 

Hieronder een voorbeeld van hoe uw lunchbuffet qua tijdsverdeling uit zou kunnen zien. Uiteraard is 
alles bespreekbaar en aanpasbaar naar uw eigen wensen. 
 

DE KLOK SLAAT 12:00; UW FEEST BEGINT 
Uw gasten worden ontvangen in uw eigen Knusse binnenruimte of  bij mooi weer op jullie privé 

buitenterras. Er is tijd om bij te praten en te borrelen met een drankje en een hapje. 
 
 

DAN IS HET 12:30; U WEET WAT DAT BETEKENT 
Allemaal aan tafel! Knus zorgt voor een uitgebreid lunchbuffet. 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! 
 

13:30; TIJD VOOR KOFFIE  
Een relaxte afsluiting van een heerlijke lunch, verse thee of één van onze koffiespecialiteiten. 

 
14:00; AFSCHEID, HELAAS 

Het is tijd om afscheid te nemen, hopelijk hebben jullie genoten en zien we jullie snel weer terug! 
  

Knusse Lunch Buffet €29,50 p.p. (15-450 personen) 



 

Buffetkaart….. Het Knusse Lunchbuffet 

Hierbij een indruk van wat voor lekkers dit buffet biedt 

Soep 
- Verse huisgemaakte soep van het seizoen geserveerd met warm maisbrood 

Broodjes 
- Broodje carpaccio met truffelmayonaise 

- Broodje huisgemaakt eiersalade 

- Broodje zalm 

Panini 
- Panini caprese 

- Panini brie en salami 

- Panini oude kaas met honing mosterd dressing 

Warm 
- Broodje kroket 

- Broodje groentekroket  

Salades & Fruit  
- Salade pulled chicken 

- Salade jackfruit 

- Vers fruit 

 

Wilt u bovenstaande nog verder uitbreiden met een sateetje of frietjes of i.d.? We denken graag met 

u mee!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Het Knusse winterbuffet voor de maanden met de R in de naam. Een heerlijk compleet verzorgd 
buffet met allerlei stamppotten, bijbehorende sauzen, stukjes stoofvlees en winterse garnituren. Al 
het vlees wordt “live” voor u bereid om de Knusse barbecue heen en is onbeperkt. 
 
Uiteraard houden wij rekening met alle wensen op het gebied van diëten, religieuze wensen en 
specifieke allergieën. Om voor deze mensen ook een heerlijke maaltijd te bereiden is het voor ons 
van belang dat wij dit vooraf weten. 
 
Het is ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren voor uw feest of evenement. Hierover 
informeren wij u graag. 
 
Voor kinderen hanteren wij andere prijzen. 

Er was eens….. het Knusse Winterbuffet 

Het winterbuffet is al ruim 20 jaar een winterse versie van onze Knusse grill. Onderstaand hebben we 
een voorbeeld uitgewerkt van hoe een reservering avondje Knusse winterbuffet er uit zou kunnen 
zien. 
 

DE KLOK SLAAT 17:00; UW FEEST BEGINT 
Uw gasten worden ontvangen met heerlijke glühwein en warme chocolademelk met slagroom. 

 
DAN IS HET 18:00; U WEET WAT DAT BETEKENT 

Allemaal aan tafel! Knus zorgt voor een uitgebreid winterbuffet. Wat is er een hoop te kiezen zeg!  
Voor ieder wat wils. Er is gezond en minder gezond, vlees, 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? 
Indien het weer het toelaat zorgt Knus voor vuurkorven, marshmallows en chocoladekoekjes. 

 
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. 

 

 

  

Knusse Winterbuffet €39,50 p.p. All-in (15-450 p.) 



 

Buffetkaart….. Het Knusse Winterbuffet 

Hierbij een indruk van wat voor lekkers dit buffet biedt 

Stamppotten 
- Boerenkoolstamppot van aardappelen en boerenkool 

- Wortelstamppot van ui, wortel en uiteraard aardappelen 

- Klassieke hutspot van winterpeen, melk en uien 

Vlees 
- Veluws stoofpotje 

- Black Angus sucade (zo zacht heb je hem nog nooit geproefd) 

- Runderstoofvlees 

- Rookworst  

Sauzen 
- Vegetarische jus 

- Jachtsaus van champignons, ui, tomaten en heel veel kruiden & specerijen 

- Zaanse grove mosterd 

Garnituren 
- Zilveruitjes 

- Hollandse piccalilly 

- Amsterdamse uien 

Extra  opties  (€ 5 p.p.) 
- Ossenhaas   - Tijgergarnalen 

- Zalm    - Spareribs 

- Lamsrack   - Black Angus Stoofvlees 

Dessert 
Mocht er na al dit lekkers nog een gaatje over zijn voor een zoete afsluiting bieden we een 

dessert in drie varianten. 

Toetje na (prijs op nacalculatie) 
Diverse ijsjes uitgeserveerd door onze knusse ijscoman, denk aan Ben en Jerry Cookie Dough een 

lekkere Cornetto of voor de kleintjes een klassiek Raketje. Er is keuze uit negen soorten ijsjes van Ola. 

Knusse ijsbuffet met ijscoman (€ 6 per persoon) 
Compleet verzorgd ijsbuffet met roomijs, vers fruit, warme chocolade saus, discodip, stukjes 

stroopwafel, kleine marshmallows, smarties, spekkies en echte slagroom. Allemaal onder begeleiding 

van onze Knusse ijscoman. 

Toetje de Luxe (€ 8 per persoon) 
De meest luxe vorm van het Knusse dessert, kleine porties van verschillende zoetigheden gemakkelijk 

uitgeserveerd. Denk aan vanille roomijs met warme chocolade saus, blondie/brownie van Piece of 

Cake en een speciaal voor Knus ontwikkelde vanille cake met pure choco drops & dulche de leche 

waarna alles wordt gedipt in pure chocolade.  



 

 
 
 
Voor het Knusse borrel arrangement vragen wij €17,50 per persoon, voor groepen kleiner dan 25 
volwassenen rekenen wij €100,- zaalhuur. Hiervoor krijgt u uw eigen ruimte bij Knus en twee uur lang 
all-in zorgeloos borrelen inclusief hapjes. 
 
Een Knusse borrel is doorgaans te reserveren tot 17.00 uur. Wilt u langer blijven? We informeren u 
graag over de mogelijkheden.  
 
Voor kinderen hanteren wij andere prijzen. 

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. Knus zorgt voor drankjes & 3 x hapjes, ook 
zorgen we voor nootjes, zoutjes en olijven.  

 
Terwijl u ongestoord kunt genieten van uw Knusse feestje, spelen de kinderen op de speelzolder, 
zitten ze op een waterfiets (1 apr t/m 31 okt) 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. 
 

Hapjeskaart….. de Knusse Borrel 

Hierbij een indruk van wat voor lekkers dit arrangement biedt 

Ontvangst 
- Op tafel staat al een mix van knoflookolijven, Nachos en nootjes 

Hapjes 
- Bitterballen van Kwekkeboom & vega bitterballen van Oma Bob 

- Kaasstengels en vegetarische loempia’s 

- Klassieke mix van diverse garnituren 

Extra  opties 
- Garnalen op vier manieren (€ 3 per persoon) 

- Bladerdeeg hapjes uit de oven (€ 3 per persoon) 

- Keuze uit gerechten uit het Walking Dinner (prijs afhankelijk van keuze) 

- Extra rondje frituurhapjes (€ 1 per persoon) 

  

Knusse Borrel €17,50 p.p. All-in (15-450 personen) 



 

 

 
Voor de Knusse feestavond vragen wij €32,50 per persoon, voor groepen kleiner dan 50 volwassenen 
rekenen wij €150,- zaalhuur.  
 
Informeer naar de mogelijkheden 
 

Er was eens….. de Knusse Feestavond 
21:00 FEESTELIJK ONTVANGST 

We heten jullie op feestelijke wijze welkom bij Knus. We serveren een heerlijke kop koffie of thee of 
gaan we direct aan het bier of aan de wijn? 

 
TUSSEN 21:00 en 23:00 HAPJES 

We gaan drie keer rond met royaal gevulde schalen met hapjes met voor ieder wat wils. Daarnaast 
zorgen we uiteraard voor een nootje/zoutje op tafel om alvast te knabbelen. 

 
23:00 SATEEEEEEEEHHHH OLEEEEEHH 

Heerlijke saté in combinatie met een compleet buffet. U vindt hier warm stokbrood, huisgemaakte 
satésaus, kroepoek en diverse salades. Uiteraard hebben we ook vegetarische saté voor wie dit 

lekkerder vindt. 
 

00:30 NOG ENE EN DAN GAAN WE ECHT HENE…. 
Laatste ronde, aan al het moois komt een einde. We vragen aan iedereen of ze nog een laatste 

drankje willen, neem je het verstandige colaatje of toch nog een afzakkertje… 
 

01:00 TIJD OM AFSCHEID TE NEMEN 
De Knusse Feestavond is afgelopen, iedereen bedankt jullie voor de geweldige avond en gaat weer 

huiswaarts. 
 
Knus beschikt over een professionele muziek installatie met enorm veel muziek. Voor de ultieme 
feestervaring raden we altijd aan een DJ of Band te boeken, hiervoor hebben we uiteraard een plek 
op de avond zelf. 
  

De Knusse Feestavond €32,50 p.p. All-in (15-450 personen) 



 

 

 

Vergadering staan altijd bekend om ongezellige TL- verlichting, automatenkoffie, broodjes kaas en 

een doos appels. Knus brengt hier verandering in met de Knusse vergadering.

Geen TL- verlichting, eigen ruimte zowel binnen als buiten (indien het weer het toelaat), 
mogelijkheden tot natuurwandelingen of teambuildingsactiviteiten zoals Suppen, heerlijke ontbijt 
opties, verse koffie en nog onbeperkt ook, diverse lunchopties en de mogelijkheid gezellig met een 
borrel af te sluiten. 
 
Omdat vergaderingen altijd maatwerk oplossingen zijn hebben we hier geen standaardopzet van.  
U kunt bij Knus vergaderen met groepen vanaf 10 t/m 150 man en alles kan in combinatie met onze 
andere arrangementen. 
 
Qua faciliteiten heeft Knus alles, zoals presentatieschermen, beamer, microfoon met geluidssysteem 
en wifi. U kunt gratis parkeren voor 500 auto’s op 50 meter lopen. Er is fietsenstalling met ruimte tot 
wel 400 fietsen en dat alles gelegen in een rustig natuurpark. 
 
Tussendoor afleiding, waterfietsen, suppen of rondje Delftse Hout lopen. 
 
Neem voor meer informatie contact op middels het contactformulier of mail naar Info@knus.nl 
 
  

De Knusse Vergadering 

mailto:Info@knus.nl


 

 
  
 
Knus biedt diverse mogelijkheden op het gebied van Vriendenpils met Delftse biertjes, Gebak en thee 
voor twee, Wijn is Fijn arrangement, Picknick tegoedbonnen en een speciale breakfastboat voor een 
romantisch ontbijt voor twee. 

Er was eens….. Vriendenpils In/Uit Delft 

Vijf flessen speciaal bier van Delftse brouwers in combinatie met de Knusse XXL borrelplank. 

Genieten op het mooiste plekkie van Delft en omstreken in combinatie met een heerlijke lokaal 

gebrouwen bieren en goed gezelschap. 

Dit arrangement is voor 2 personen en kan worden gedaan tijdens openingstijden. Reserveren is niet 

nodig.  

Er was eens….. de Knusse Wijn is Fijn 

Genieten in het zonnetje op het gezelligste terras van Delft en omstreken? Deze cadeaubon geeft 

recht op een fles wijn met keuze uit; bubbels, droge witte wijn, zoete witte wijn, rosé, rode wijn of 

een lekkere kan sangria. Uiteraard verzorgen we ook een grote borrelplank met heerlijke hapjes. 

Dit arrangement is voor 2 personen, reserveren is niet nodig en kan worden gedaan tijdens 

openingstijden. 

Er was eens….. de Knusse Thee en Taart 

Genieten op het mooiste terras van Delft en omstreken. Dit arrangement biedt twee heerlijke 

koppen verse thee met keuze uit 12 smaken en twee stukken taart van de 

beste taartenbakker (vinden wij      ) van Nederland (Piece of Cake) om te delen. 

Dit arrangement is voor 2 personen en kan worden gedaan tijdens openingstijden. Reserveren is niet 

nodig.  

Er was eens….. de Knusse Ontbijtboot 
Heerlijk ontbijt voor twee op het ‘’wilde’’ water van het Delftse Hout. 

Een box vol met alles voor een heerlijk ontbijt voor 2 personen in combinatie met een waterfiets en 

de opkomende zon. De box bevat verse jus, warme croissantjes, lekkere broodjes met beleg en wat 

gezonds. 

Dit arrangement dient u minimaal 3 dagen vooraf te reserveren en is mogelijk op de zaterdagen en 

de zondagen met als afhaaltijd 9.30 uur. Enkel mogelijk tussen april t/m oktober. 

Er was eens….. de Knusse Romantische Picknick 
Een mand vol lekkers om te delen met de persoon waar je alles mee wilt delen. Van drank om van te 

genieten tot heerlijke hapjes en alles wat je hierbij nodig hebt. 

Dit arrangement dient u minimaal 3 dagen vooraf te reserveren en kan 7 dagen in de week. Dit 

picknick-arrangement is niet inclusief het gebruik van een waterfiets en of boot, Informeer hiervoor 

aan de bar. Deze picknick-box is ruim gevuld voor twee volwassenen.  

Kijk voor alle Knusse tegoedbonnen op www.knus.nl of scan de QR code 

Knus op het terras 

http://www.knus.nl/

