
Restaurant Upstairs exclusief 
 

Toegankelijk, biologisch, gezond en bewust. 
Met veel enthousiasme en vakkennis maakt het team van Upstairs van uw avond een culinaire beleving. 

Met nét even een andere twist dan u van ons hotel gewend bent.  
 

Wenst u een lunch of diner te organiseren, exclusief voor uw gezelschap? Dat kan! Private dining room  
De Veurse salon kunt u kosteloos huren van 18 tot 60 personen. Het restaurant zelf beschikt over 80 zitplaatsen.  
De ruimte is ook geschikt voor een receptie, feest of bruiloft tot 150 personen. Wij bespreken graag vrijblijvend 

de mogelijkheden en wensen met u. 
 
 

Een indicatie van de mogelijkheden 
 

 Lunch    Diner 
 3 gangen € 29,50  3 gangen € 34,50 
 4 gangen € 37,50  4 gangen € 42,50 

  
Drankarrangement 

Onbeperkt Hollands assortiment € 16,50 
Prijs per persoon, op basis van 3 uur 

 
Walking dinner 

4 gangen € 30,00 
5 gangen € 37,50 
6 gangen € 45,00 

 
Receptie/borrel 

2x Koffie/thee met petit four: € 7,50 per persoon  
Aperitief bubbels & canapé ontvangst: € 9,50 per persoon 

Borreluurtje met Hollands assortiment en 2 canapés: € 11,50 per persoon 
 

Feestavond 
Arrangement op basis van 4,5 uur: € 32,50 p.p. 

Gedurende de avond schenken wij alle gewenste dranken uit het Hollands assortiment. 

Tijdens de feestavond serveren wij luxe, huisgemaakte brioche toast met filet americain, geitenkaas, pata negra 
en zalm. Daarnaast gaan we rond met een heerlijke bittergarnituur.  

Ter afsluiting serveren wij koffie/thee naar wens.  

 
 
 

Wenst u meer informatie of wenst u een offerte te ontvangen? Neem dan contact op met de salesafdeling via 
onderstaande gegevens. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur. 

1e etage Hotel de Gouden Leeuw | Veurseweg 180 | 2252 AG Voorschoten 

071 560 28 30 | sales@goudenleeuw.valk.nl | www.restaurantupstairs.nl 



Groepsmenu 
 

Vanaf 18 personen is de Veurse Salon kosteloos te huren voor uw lunch of diner. Onder leiding van chef-kok 

Remco Kleijn serveert Restaurant Upstairs onderstaand menu. In overleg kan dit menu worden aangepast. 

 

Menu oktober 2018 

 

Voorgerecht 

Steak tartaar met zwam, gebakken mosterd, kappertjes en sjalot  

 

Tussengerecht* 

Bisque van kreeft met kokkels, zeebaarsfilet en een crème van venkel  

 

Hoofdgerecht 

Kwartel met bospaddenstoel, truffel ravioli, crème van pastinaak en een jus van de kwartel 

 

Dessert 

Vijgen met een  hazelnoot mousse en mascarpone vijgen ijs 

* Gang vervalt bij een 3-gangen menu 

 

 Lunch    Diner 

      3 gangen € 29,50  3 gangen € 34,50 

      4 gangen € 37,50  4 gangen € 42,50 

 
Begeleid uw diner optioneel met een drank– of wijnarrangement: 

 
Drankarrangement 

Onbeperkt Hollands assortiment € 16,50 
Prijs per persoon, op basis van 3 uur 

 
 

Wenst u meer informatie of wenst u een offerte te ontvangen? Neem dan contact op met de salesafdeling via 
onderstaande gegevens. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur. 

1e etage Hotel de Gouden Leeuw | Veurseweg 180 | 2252 AG Voorschoten 

071 560 28 30 | sales@goudenleeuw.valk.nl | www.restaurantupstairs.nl 


