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Franse Berg

Abessinië

Fazantenpark

Deze hoogte zou in 1672 door de Fransen zijn
gebruikt als uitkijkpost. Een andere verklaring
suggereert dat de berg juist als uitkijkpost
gebruikt werd door bewoners, om te kijken
of er Franse soldaten aankwamen waarvoor
men zich moest verbergen.

Dit bosje werd door oud-jachtopzichter Mel
Lieftink ‘Abessinië’ genoemd. Op deze plek
werd namelijk een dennenbosje aangeplant in
de tijd dat er oorlog was in Abessinië (Ethiopië),
halverwege de jaren zeventig.

Vroeger heeft in het Park een fazanterie
gestaan, wat een liefhebberij was van Helene
Kröller-Möller. Er werd een fazantenkweker
uit Engeland aangesteld om voor de dieren
te zorgen. Als de dieren volwassen waren,
konden ze wegvliegen.

Deelense Was

De Zeven Heuvelen is een benaming voor de

Oud-Reemst

stuifwal die rondom de Pampel ligt, waardoor
de Pampel hoger is komen te liggen in het
terrein.

Deze plaatsnaam komt voor het eerst voor
in 1629, waar ‘Rems’ te lezen is. Het is
aannemelijk dat de veldnaam te maken heeft
met ‘riem’; wat in het Middelnederlands ‘smalle
lange strook’ betekent.

Deze plek herinnert nog aan de schapenteelt
op de Veluwe, want hier werden vroeger
schapen gewassen voordat ze werden
geschoren. Door het zure venwater (de
Deelense Was heeft een PH-waarde van 5 tot
6) liet het vet uit de vacht goed los.

Hoog Baarlo
Het eerste huis in Hoog Baarlo werd in 1804
gebouwd. Rond dit ontginningsboerderijtje is
vervolgens een kleine nederzetting ontstaan,
zoals blijkt uit de kadastrale gegevens uit
1830. De kleine nederzetting is in 1912 geheel
verdwenen toen het terrein bij landgoed De
Hoge Veluwe werd gevoegd.

IJzeren Man
Deze naam verwijst naar de vroegere
ijzerwinning op de Veluwe. De ijzeroerlaag
werd in de bodem opgespoord met behulp
van een prikstok. Daarna werd het afgegraven,
geklopt tot kleine stukken, en gewassen om
het zand eraf te spoelen. In een oven werden
de klompen ijzeroer gesmolten, waardoor
het ruwe ijzer gescheiden werd van het
restmateriaal.

Nova Zembla
De gebieden binnen het Park die een naam
gerelateerd aan Siberië kregen, waren ten tijde
van de naamgeving zeer afgelegen gebieden.

De Zeven Heuvelen

Zinkgat
Dit gebied dankt zijn naam aan de plek waar
het overtollige regenwater, wat vanaf het
vliegveld Deelen kwam, kon weglopen. Het
zinkgat wordt ook wel ‘vloeigat’ genoemd.

Kompagnieberg
De herkomst van deze veldnaam is
betrekkelijk oud. Zo staat de naam ‘Comeny’
voor het eerst vermeld op een kaart van het
Deelense Veld uit 1653. De naam zou duiden
op een legerplaats in vroeger tijden. Het is
echter onduidelijk in welk verband en wanneer
deze naam is ontstaan.

De Pampel
De Pampel ligt midden in het Park en verwijst
naar een boerderij, die tegenwoordig een
jachtopzienerswoning is. Het is niet met
zekerheid te zeggen wat de naam betekent.
Op verscheidene oude kaarten wordt de
naam ook wel geschreven als Pampol. ‘Pol’
betekent ‘iets ronds dat uitsteekt’ en wordt
in veldnamen gebruikt voor zandheuveltje,
kleine hoogte.

Zandflesch
Fles/flesch/vles’ is een naam voor stilstaande
plassen in bos en hei. De Zandflesch werd in
1629 Breevles genoemd.

Scheerspiegel
Het uiteinde van de vijver bij het Jachthuis
wordt de Scheerspiegel genoemd, omdat het
de vorm heeft van een handspiegel.

Westerflier
Teun Harmsen, die vanaf 1920 in dienst was
van het echtpaar Kröller-Müller en hielp met de
aanleg van de tuin bij
het Jachthuis, was verantwoordelijk voor de
bloemstukken in het museum. De bloementuin
was eerst op Westerflier en werd later,
vanwege de lange fietsafstand, verplaatst naar
een stuk voormalig bouwland op de Pampel.

Arrangement Franse Berg
Voor als u er een hele dag Hoge Veluwe van maakt
Een totaalarrangement voor als u met uw gezelschap een hele dag doorbrengt
op De Hoge Veluwe; van welkomstkoffie tot afsluitende borrel.
•
•

•

Ontvangst tussen 9.00 uur en 11.00 uur in het Park Paviljoen met koffie,
thee en appeltaart van het Vlaamsch Broodhuys.
Lunch in het Park Paviljoen, bestaande uit:
– royaal belegde broodjes
– ambachtelijke kroket met boerenbrood, tafelzuur en mosterd
– drankje naar keuze
Afsluiting van de dag met een drankje naar keuze en bittergarnituur in het
Park Paviljoen middels coupons.

€ 25,00 p.p. (€ 22,94 excl. btw)
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Arrangement Deelense Was
Uitgebreide Afternoon Tea
Een uitgebreide Engelse Afternoon Tea in het Park Paviljoen. U wordt ontvangen
met koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen:
• Mini muffins
• Scones met marmelade en cream
• Slagroomsoesjes
• Mokkahoorntjes
• Handgemaakte bonbons
Daarna volgen hartige hapjes vanaf het buffet:
• Plankje met kaassoorten en begeleidend garnituur
• Plankje met Europese ham- en worstsoorten, Amsterdams
tafelzuur en Doesburgse mosterd
• Salade van gepofte groenten
• Luxe belegde sandwiches (vlees, vis en vegetarisch)
• Wrap met geroosterde groenten, humus en couscous
• Spread van boerderijkip met ras el hanout en citroen
• Romige tonijnsalade met rode ui, kappertjes en augurk
• Flammkuchen met zoete ui, boerenkaas en gepekeld spek

•
•
•

Luxe broodsoorten
Wildstoofschotel van wild uit het Park met pasteitjes
Roerei met tomaat, ui en kruiden (warm)

€ 30,00 p.p. (€ 27,52 excl. btw)
(Inclusief koffie en thee, overige dranken op basis van nacalculatie)
Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Arrangement Hoog Baarlo
Koffie of thee met lekkernijen
U ontvangt uw gasten terwijl wij kwaliteitskoffie of -thee serveren met iets lekkers.
Moeflonlekkernijtje met koffie of thee (petitfour met moeflon-icoon)
Gesorteerd gebak van de banketbakker met een kop koffie of thee
Gesorteerd gebak van de banketbakker met 1x frisdrank
Appelgebak van het Vlaamsch Broodhuys met een kop koffie of thee
Diverse lekkernijen (3 soorten) met een kop koffie of thee
Luxe muffin met een kop koffie of thee

€ 6,50
€ 6,75
€ 5,75
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00

(€ 5,96 excl. btw)
(€ 6,19 excl. btw)
(€ 5,28 excl. btw)
(€ 5,73 excl. btw)
(€ 5,05 excl. btw)
(€ 5,50 excl. btw)

Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Luncharrangement IJzeren Man

Luncharrangement Nova Zembla

Broodjeslunch

Lunchbuffet

Lunch met rijkelijk belegde broodjes, geserveerd in één van onze
zalen, bestaande uit:

In het Park Paviljoen verzorgen wij voor u en uw gasten een
uitgebreid lunchbuffet. Op het menu:

•

•

•
•
•

Soep bereid met dagverse en seizoensgebonden ingrediënten
(vegetarisch)
Luxe belegde broodjes (2 p.p.)
Yoghurt van de Zuivelhoeve met fruit, noten en
zaden (vanaf buffet)
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

€ 15,00 p.p. (€ 13,76 excl. btw)
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Soep bereid met dagverse en seizoensgebonden
ingrediënten (vegetarisch)
Luxe broodsoorten
2 soorten vleeswaren
2 soorten kaas
Yoghurt van de Zuivelhoeve met fruit, noten en zaden
Saladebuffet samengesteld met dagverse en
seizoensgebonden ingrediënten
Wildstoofschotel van wild uit het Park met pasteitjes
Handfruit (appel, banaan en peer)
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

€ 18,50 p.p. (€ 16,97 excl. btw)
Voor gezelschapen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Luncharrangement Abessinië

Dinerarrangement Zeven Heuvelen

Iedereen zijn eigen lunch in een echte jagerstas

Heerlijk diner op basis van seizoensproducten

Een picknicklunch, per persoon verpakt in een jagerstas. U kunt
de lunch samen met uw gasten op een mooi plekje in het Park
nuttigen. De pakketten kunnen in overleg ook ergens in het Park
worden bezorgd.

Uw gasten en u worden ontvangen met een aperitief naar keuze
en ovenvers oerbrood met diverse huisgemaakte spreads. Daarna
volgt een seizoensgebonden hoofdgerecht, bereid met dagverse
en seizoensgebonden producten, zo veel mogelijk afkomstig
van leveranciers uit de directe omgeving, geserveerd met een
aardappelgarnituur en verse groenten. U kunt bijvoorbeeld denken
aan hert van het Park met pompoen, kappertjes, rozijn en een jus met
Veluws Schavuyt.

Luxe flora en fauna picknick in een jagerstas, gevuld met:
• 2 belegde broodjes
• Krentenbol
• Handfruit, zoals een banaan, peer of appel
• Candybar
• Coupon voor drankje naar keuze en portie bitterballen
(4 stuks) in het Park Paviljoen
• Flesje bronwater
Tegen bijbetaling van € 1,50 p.p. kan het flesje bronwater worden
vervangen door een smoothie.

€ 15,50 p.p. (€ 14,22 excl. btw)

€ 29,50 p.p. (€ 27,06 excl. btw)
Inclusief 1 aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie.
Voor een aanvulling kunt u kiezen uit één of meerdere van de overige
uitbreidingsmogelijkheden.
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Voor gezelschapen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Dinerarrangement Zinkgat
Informeel dineren met uw gasten op de mooiste plek van Nederland
Een walking dinner is ideaal wanneer u uw gezelschap op een informele manier wilt laten
dineren. U en uw gasten worden ontvangen met een glas prosecco of een ander drankje
naar keuze. De gerechten worden geserveerd op prachtig opgemaakte kleine bordjes met
seizoensgebonden producten van lokale leveranciers, met daarnaast ovenvers oerbrood, met
diverse huisgemaakte spreads.
Vervolgens serveren we zes kleine gerechten, hierbij kunt u denken aan:
• Tartaar van heiderund met aardappel, gevroren eidooier en poeder van champignons
• Soep van sjalot met piccalilly en appel
• Zeebaars met paddenstoelen, ansjovis en Parmezaan
• Hert met pompoen, kappertjes, rozijn en krachtige jus met Veluwse Schavuyt
• Plankje met lokale kaas, vijgen/mosterd marmelade en Veluwse krentewegge
• Luchtige mousse van kastanjes uit NPDHV met karamel, slagroom en
bastognekruimelkoek

€ 49,00 p.p. (€ 44,95 excl. btw)
Inclusief aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie.
Voor een aanvulling kunt u kiezen uit één of meerdere van de overige
uitbreidingsmogelijkheden.
Voor gezelschappen van 20 personen tot 75 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Tip

Barbecue-arrangement Kompagnieberg
Een uitgebreid aanbod, in de frisse buitenlucht

Maak van
deze barb
ecue een
wild-BBQ
met uitslu
itend vlees
uit eigen P
ark, bijvoo
rbeeld met
wildbraad
worst, her
tenbiefstu
wildhamb
k of
urger. Wij
zorgen vo
o
r
een
gevarieerd
aanbod.
Meerprijs
€ 5,00 p.p
.

Een privébarbecue voor u en uw gasten op het terras van het Park Paviljoen of op het
Evenemententerrein. Op uw menu:
• Hertenbiefstuk
• Salade van zoete aardappel
• Biologische hamburger
• Couscoussalade
• Saté van scharrelkip
• Tomaten- en komkommersalade
• Zeebaars met citroenboter en kruiden
• Kruidenboter en koude sauzen
• Gepofte kriel met zure room en knoflook
• Ovenvers brood
• Aardappelgratin

€ 32,50 p.p. (€ 29,82 excl. btw)
Inclusief 1 aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie.
Voor een aanvulling kunt u kiezen uit één of meerdere van de overige uitbreidingsmogelijkheden.
Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Bovenstaand buffet is uit te breiden met de volgende onderdelen:
• Ierse Hereford rib-eye (100 gram)
€ 5,00 p.p. (€ 4,59 excl. btw)
• Eendenbout met tandoori
€ 5,00 p.p. (€ 4,59 excl. btw)
• Spies van gamba met pikante kruiden
€ 5,00 p.p. (€ 4,59 excl. btw)

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Dinerarrangement De Pampel
Stevige kost
U en uw gasten worden ontvangen met een aperitief naar keuze en heerlijk ovenvers oerbrood
met diverse huisgemaakte spreads. Daarna is er een uitgebreid dinerbuffet:
•
•
•
•
•

Stoofvlees van wild van het Park
Varkensribbetjes
Veluwse rookworst
Kaantjes
Blote kontjes in het gras
(pronkbonen, snijbonen, aardappel)

•
•
•

Stamppot van andijvie
(in de zomer rucolastamppot)
Hutspot (aardappel, ui, wortel)
Piccalilly, mosterd, tafelzuur

€ 22,50 p.p. (€ 20,64 excl. btw)
Inclusief 1 aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie.
Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Dinerarrangement Fazantenpark
Internationaal en gevarieerd
Een dinerarrangement ter afsluiting van uw bijeenkomst of van een actief dagje buiten op De Hoge Veluwe.
Met hoogwaardige, internationale en gevarieerde gerechten. U en uw gasten worden ontvangen met een
aperitief naar keuze en ovenvers oerbrood met diverse huisgemaakte spreads.
Aansluitend geniet u van een gevarieerd buffet:
• Wildstoofschotel van wild uit het Park
• Scharrelkip in een romige jus van
bospaddenstoelen
• Balletjes gehakt in pikante tomaten-/uiensaus
• Witvis bereid met mosterd, witte wijn en prei

•
•
•
•
•

Rijst
Geroosterde kriel met kruiden
Ratatouille van groenten uit het seizoen
Salades
Ovenvers brood

€ 30,00 p.p. (€ 27,52 excl. btw)
Inclusief 1 aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie.
Voor een aanvulling kunt u kiezen uit één of meerdere van de overige uitbreidingsmogelijkheden.
Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Dinerarrangement Oud-Reemst
Echt iets bijzonders
Een dinerarrangement ter afsluiting van uw bijeenkomst of van een actief dagje buiten op De Hoge Veluwe.
Met hoogwaardige, internationale en gevarieerde gerechten. U en uw gasten worden ontvangen met een
aperitief naar keuze en ovenvers oerbrood met diverse huisgemaakte spreads.
Aansluitend geniet u van het buffet dat bestaat uit internationale en veelzijdige gerechten, zoals:
• Wildstoofschotel van wild uit het Park
• Gepofte zoete aardappel
• Hertenbiefstuk
• Geroosterde kriel met kruiden
• Saté met satésaus
• Ratatouille van groenten uit het seizoen
• Witvis bereid met mosterd, witte wijn en prei
• Salades
• Gamba met pepers en knoflook
• Ovenvers brood
• Risotto met bospaddenstoelen

€ 35,00 p.p. (€ 32,11 excl. btw)
Inclusief 1 aperitiefdrankje, overige dranken op basis van nacalculatie.
Voor een aanvulling kunt u kiezen uit één of meerdere van de overige uitbreidingsmogelijkheden.
Voor gezelschappen vanaf 20 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Uitbreidingsmogelijkheden
Voor een uitbreiding van uw arrangement kunt u denken aan de volgende suggesties:

Voorgerechten (één keuze voor het gehele
gezelschap)
•
•
•
•

Tartaar van heiderund, aardappel, gevroren eidooier en poeder
van champignon
Rauw gemarineerde makreel, avocado, sojamayonaise,
hazelnoot en sushi-azijn
Pikant gekruide couscous met groenten van de BBQ, artisjok,
gelei van tomaat en geroosterde amandel
Zeebaars van de grill, met ansjovis, aardappel en Parmezaan
€ 7,50 p.p. (€ 6,88 excl. btw)

Kaasplankje
•

Plankje met vier soorten kaas uit de directe omgeving van het
Park, amandelbrood en vijgenmarmelade
€ 12,50 p.p. (€ 11,47 excl. btw)

Dessert (één keuze voor het gehele gezelschap)
•
•
•

Tarte tatin van peer met hangop, toffee, notenijs en kruimelkoek
Warm taartje van 72% chocolade met sabayon en vanille-ijs
Luchtige mousse van witte chocolade met Oreo, karamel,
appelcompote en hazelnoot
€ 6,00 p.p. (€ 5,50 excl. btw)

Dessertbuffet
• Witte en bruine chocolademousse
• Taart van lange vingers, cacao, mascarpone en koffielikeur
• Soesjes gevuld met slagroom
• Kletskophoorntjes met mokkacrème
• Warme apfelstrudel met vanillesaus
• Flensjes met warme kersen, geparfumeerd met kaneel
• Diverse soorten ijs
• IJstaart met opgeklopt eiwit, cake en kersenlikeur
• Taarten gemaakt met seizoenfruit
• Verse fruitsalade
Het dessertbuffet is mogelijk voor gezelschappen vanaf 20 personen.
€ 14,50 p.p. (€ 13,30 excl. btw)

Koffie/thee
Koffie of thee ter afsluiting
€ 2,35 p.p. (€ 2,29 excl. btw)
Koffie of thee met een handgemaakte bonbon
€ 4,00 p.p. (€ 3,67 excl. btw)

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Borrelarrangement Zandflesch

Borrelarrangement Scheerspiegel

Net dat beetje extra

Gewoon goed borrelen

U en uw gasten worden in een van onze zalen of op ons terras
ontvangen. Bij uw borrel of receptie wordt het volgende geserveerd:

U en uw gasten worden in een van onze zalen of op ons terras
ontvangen. Bij uw borrel of receptie wordt het volgende geserveerd:

•
•
•
•

•
•
•

Onbeperkt dranken gedurende 1 uur (bier, wijn en frisdranken)
Gebrande nootjes, gemarineerde olijven, pappadums met aioli
2 luxe koude hapjes
2 ambachtelijke Beter Leven-vleesbitterballen

€ 17,50 p.p. (€ 16,06 excl. btw)

Onbeperkt dranken gedurende 1 uur (bier, wijn en frisdranken)
Gebrande nootjes en gemarineerde olijven
2 ambachtelijke Beter Leven-vleesbitterballen p.p.

€ 12,50 p.p. (€ 11,47 excl. btw)
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

Borrelarrangement Westerflier
Vegetarisch borrelarrangement
U en uw gasten worden in een van onze zalen of op ons terras
ontvangen. Bij uw borrel of receptie wordt het volgende geserveerd:
•
•
•
•
•
•

Onbeperkt dranken gedurende 1 uur (bier, wijn en frisdranken).
Pappadums met aioli
Rauwkost met dip
2 luxe vegetarisch koude hapjes
Samosa met mango en piquillopeper
Risotto bitterbal

€ 17,50 p.p. (€ 16,06 excl. btw)
Voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Alle prijzen zijn excl. entree Park en parkeerkosten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Heeft u specifieke dieetwensen en/of allergieën? Laat het ons dan gerust weten.

