
Doe alsof je thuis bent...

events@museumrijswijk.nl



Doe alsof je thuis bent in Museum Rijswijk

Museum Rijswijk is een veelzijdige locatie voor 
evenementen. De fraaie 18e eeuwse vertrekken en de 
romantische tuin maken het museum tot de ideale 
huwelijkslocatie. Ook voor zakelijke bijeenkomsten is het 
museum met zijn verschillende ruimtes zeer geschikt.

Onze eventmanager werkt samen met de beste cateraars uit de 
directe omgeving en denkt graag met je mee om je feestelijke 
of zakelijke bijeenkomst tot een succes te maken. Het museum 
ligt gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer en biedt ook 
ruim voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving, 
gratis tot 18.00.

Uw event tussen inspirerende kunst
Museum Rijswijk beschikt over zowel historische als moderne 
ruimtes. In de klassieke Salon vergader je tussen schilderijen 
uit de 19e eeuw. Het eigentijdse auditorium toont een selectie 
van de vaste kunstcollectie en is uitgerust met beamer en 
geluidsinstallatie, voor maximaal 50 gasten. Museum Rijswijk 
verzorgt graag een rondleiding waarmee je jouw gasten een 
inspirerende bijeenkomst geeft. Om je evenement helemaal af 
te maken biedt het museum catering op maat; van ontbijt tot 
koffie, lunch, borrel en diner.

Trouwlocatie
Waar kun je elkaar beter het jawoord geven dan in Museum 
Rijswijk? Het klassieke Tollenshuis biedt een sfeervolle 
ambiance voor ceremonie en toast. Er is voldoende ruimte voor 
een receptie, diner of feest. De bruiloft kan ook gedeeltelijk 
of geheel plaatvinden in de bloemrijke binnentuin. Museum 
Rijswijk is met al deze elementen tevens een unieke locatie 
voor het maken van een bruidsreportage. Onze ervaren 
eventmanager draagt zorg voor al je wensen zodat je volop kunt 
genieten van elkaar en je gasten.
 
Feest
Heb je iets te vieren? Een jubileum, verjaardag of geboorte? 
Het kan allemaal in Museum Rijswijk, al dan niet in combinatie 
met een rondleiding.

Meer informatie
Als je een e-mail stuurt naar events@museumrijswijk.nl 
met daarin je wensen,ontvang je van ons een scherpe offerte. 

...of loop even binnen om alvast een kijkje te nemen!

Arrangementen

Koffie/thee & taart  €6,50 p.p.
Geniet van een koffie of een (verse) thee met een heerlijk stuk 
taart of cake. Wij serveren in het Tollenscafé appelkruimeltaart, 
lemon cheesecake en wortelcake. Heb je andere wensen? Laat 
het ons weten!

Breng je liever je eigen taart mee? Dat kan! Wij rekenen dan 
schotelgeld van €1,95 per persoon. Wij zorgen dat de taart tot 
serveren in de koeling staat en dat er op moment van aansnijden 
schotels, servetten, vorkjes en een taartschep aanwezig zijn.

≈
Afternoon Tea  €22,50 p.p. 
Laat je verrassen; een mix van 7 zoete en hartige hapjes, 
afgestemd op het seizoen. Dit arrangement is al mogelijk vanaf 
twee gasten.

≈
Drankjes
Alle drankjes worden geschonken op basis van nacalculatie 
Prijzen: zie de menukaart op museumrijswijk.nl

≈
Lunch vegetarisch en/of vlees 
Salade (schaaltje 500 ml) & hartig taartje
€15,00 p.p.

Belegd broodje, kleine salade, hartig taartje & muffin
€29,00 p.p. 
Dit arrangement is mogelijk vanaf 8 gasten. 

Belegd broodje, glaasje salade, rond hartig taartje & muffin 
€26,00 p.p.
Dit arrangement is mogelijk vanaf 10 gasten. 

Hap-&-Weer-Door-Lunch €24,00 p.p.
Buffet 10 gasten
- 4 soorten beleg
- 2 soorten hartige taart (snijden wij in puntjes)
- 1 soort salade (grote schaal)
- brownie 

Buffet 15 gasten
- 5 soorten beleg
- 2 soorten hartige taart (snijden wij in puntjes)
- 2 soort salade (grote schaal)
- brownie 



Buffet 20 gasten
- 6 soorten beleg
- 3 soorten hartige taart (snijden wij in puntjes)
- 2 soorten salade (grote schaal)
- brownie 

Buffet 30 gasten
- 8 soorten beleg
- 4 soorten hartige taart (snijden wij in puntjes)
- 3 soorten salade (grote schaal)
- brownie 

≈
Luxe vegetarische borrelplank €17,50 p.p.
Diversiteit aan lekkers, mooi gepresenteerd op een houten plank.
• Pesto-kaas vlechtbroodje, kruidenboter & huisgemaakte 
eiersalade
• Bladerdeeghapje met verse spinazie, oude kaas & room 
• Wrapspiesje met vega-paté met cranberry’s & tuinkers
• Vega-gehaktballetje met tomaat, mozzarella & pesto-mayonaise
• Puntje hartige taart roombrie, peer & walnoot 
• Plakje hartige cake met zontomaatjes, olijven & feta met tzatziki
• Zoete-aardappelsalade met tomaatjes, feta & geroosterde 
amandel 
• Blokjes brownie met cranberry’s & witte chocolade

Borrelplank €6,50 p.p. 
Diversiteit van luxe vlees en kaas gepresenteerd op houten plank

Snackset €4,00 per stuk 
Drie hartige snacks

Groentenset €5,50 per stuk 
Drie soorten groenten met een hummus dip

Vegetarische bladerdeeghapjes €1,75 per stuk 
• Pompoen, feta, rozijntjes
• Brie, geitenkaas, walnoot
• Bietjes, geitenkaas, tijm

Vegetarisch saucijzenbroodje €3,75 per stuk 
Saucijzenbroodje van de Vegetarische Slager 

Tarieven museumverhuur (excl. 21% BTW)
    dagdeel hele dag uur
Auditorium   €450  €125
Auditorium | Tuingalerij   €550  €150
Grote zaal   €600 €1.000 €175
Grote zaal | Tuingalerij  €800 €1.500 €250 
Atelier    €250  €  70

Tollenshuis Salon   €450 
Tollenshuis BG + 1e  verdieping €600
Voorplein   €100
Tuin (apart)   €250

Hele complex    €1.000
Hele complex met tuin  €1.250

Tarieven horecapersoneel (excl. 21% BTW)
Eventmanager    €35 per uur*
Horecamedewerker  €25 per uur*
* wij rekenen +1uur voor en +1uur na het event voor op- en 
afbouw. Eventuele uitloop wordt doorberekend.

Trouw-fotoshoot €50,00 excl. 21% BTW 
Museum Rijswijk is een schitterende locatie om de mooiste dag 
van je leven op beeld vast te leggen. Voor het gebruik van de 
locatie vragen wij een kleine vergoeding.

≈
Aanvulling op je event: 

Rondleidingen
Ga met een enthousiaste en met kennis geladen rondleider door 
de tentoonstellingen in Museum Rijswijk. Laat je informeren, 
activeren en inspireren. Met een rondleiding zie je veel meer!

Groepsrondleidingen
Wil je met een museumgroep, vrienden, familieleden of collega’s 
komen? Ook dat kan natuurlijk.
De kosten van een rondleiding voor een groep bedragen €50,00. 
Het maximumaantal is 15 personen per rondleider, daarboven 
kan een tweede rondleider gevraagd worden. De rondleiding kan 
worden gecombineerd met koffie, lunch en/of borrel.

Museum Rijswijk
Herenstraat 67

2282BR Rijswijk
events@museumrijswijk.nl

museumrijswijk.nl


