party restaurant

De Nieuwe Hoef

een verleiding naast het Brabants Paradijs

Midden op een van de
mooiste landgoederen van
de stichting Het NoordBrabants landschap, tussen
Goirle en Poppel, ligt aan
het eind van een door
prachtige beuken omzoomde
oprijlaan, party restaurant

De Nieuwe Hoef. Omringd
door machtige bomen,
groene weilanden en de
sierlijk meanderende rivier
de Ley, waant u zich voor
even naast het paradijs.
In deze nog origineel
ingerichte tiendhoeve uit
1641 verzorgen wij uw
feestdag of –avond tot in
de puntjes. Een jubileum,
bruiloft, personeelsfeest of
verjaardag? Wij zorgen
ervoor dat het voor u en
uw gasten een
onvergetelijke gebeurtenis
wordt.

Wij bieden u de keuze
uit een ruim aantal
arrangementen. Een
ontvangst met koffie of
thee, vergezeld met onze
heerlijke Bourgondische
versfruit taart.

Eén vreugde, verdrijft honderd zorgen

Of een feestelijk aperitief
met een amuse als
voorproefje op lamsbaron
of speenvarken van het
spit, een Bourgondisch
buffet of lopend diner,
geserveerd vanaf onze
antieke fornuizen.

‘s Zomers kunt u plaats
nemen op ons schaduwrijk
terras met comfortabele,
rieten stoelen en originele
Franse terrasstoeltjes.
Onze unieke locatie is
beperkt beschikbaar voor
het geven van besloten
feesten en diners voor 30 tot
150 personen.
Wij luisteren graag naar
uw wensen, die wij
samen met onze koks
vertalen in een volledig
verzorgde dag.

Informeer ook naar onze
speciale vergaderruimte,
geschikt tot 25 personen.
Uw gastheer en gastvrouw,
Hans van der Haring
Vera Eldering

Geniet van het leven, het is al later dan je denkt

Contact

Party restaurant
De Nieuwe Hoef
Gorp aan de Ley 1
5081 NZ Hilvarenbeek
013 534 56 75
06 516 40 777
info@nieuwehoef.nl
www.nieuwehoef.nl

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Deze worden u bij iedere offerte en reservering toegezonden. Deze (UVH) voorwaarden
zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Goirle/Tilburg

De Nieuwe Hoef is
alleen na telefonische
afspraak geopend of te
bezichtigen.

‘Turnhoutse baan’ N630

Vanaf de snelweg A 58 Tilburg,
Breda, Den Bosch, Eindhoven kiest
u afslag 11 richting Goirle, Poppel,
Turnhout. U volgt de N630 zes
kilometer tot u rechts van de weg
‘De Nieuwe Hoef’ aangegeven ziet
staan. U slaat hier linksaf en rijdt
anderhalve kilometer over het
onverharde ‘Gorps Baantje’ tot
u aan uw linkerzijde de oprijlaan
naar ‘De Nieuwe Hoef’ ziet. Pas
aan het einde van deze weg
ontdekt u, verscholen tussen de
bomen, De Nieuwe Hoef.

Poppel/Turnhout

Routebeschrijving

Landgoed
‘Gorp aan de Ley’

‘De Nieuwe Hoef’
Parkeren genodigden

Begin wandelroute
Parkeren wandelaars

