
de 1,5 meter locatie in het groene hart
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Pop-up by



In een grote kas aan de Italiëlaan in Hazerswoude-Dorp 

(gemeente Alphen aan den Rijn) ligt een unieke locatie verscholen: Het Sjatoo.  

Het Sjatoo is een flexibele, pop-up eventlocatie die volledig is ingericht volgens de 

RIVM richtlijnen. Het plafond en de sierlijke ronde gewelven geven Het Sjatoo een 

knusse uitstraling. De pergola’s met begroeiing zorgen op hun beurt voor fleur en 

kleur en langs de stenen muur staat een authentieke bar.

Unieke tijden bieden unieke mogelijkheden.  

Warme, betrokken sfeer met 1,5 meter afstand? Het kan... 

In Het Sjatoo kunnen wij groepen volgens de huidige richtlijnen verwelkomen 

voor vergaderingen, lunch en diner. De ruimte is zodanig ingericht dat wij, ook bij 

grotere groepen, 1,5 meter tussen de gasten kunnen waarborgen.

Uiteraard veranderd Het Sjatoo mee met de jaargetijden.  

Hoe dan ook kunt u binnen genieten van onze buitensfeer.

Tot snel in Het Sjatoo

CONTACT
Het Sjatoo
Italiëlaan 4 - deur 13
Hazerswoude-Dorp (Gemeente Alphen a/d Rijn)
Postadres: Staringlaan 4, 2741 GC  Waddinxveen
0182 62 35 35  |  info@het-sjatoo.nl 

DISCLAIMER: Het Sjatoo 2020 - alle informatie is onder voorbehoud van druk- en typefouten.

�
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De Impressie

Daar waar samenkomen en 
verbinden tot voor kort de 
hoeksteen van de samenle-
ving vormden, staan deze 
kernwaarden momenteel 
lijnrecht tegenover de 
1,5 meter maatschappij.  
Maar waar een deur sluit, 
gaat een andere open.  
Uit deze ideologie is  
Het Sjatoo geboren.
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KEUKEN
Entree

Garderobe

Registreren

Toiletten

Bar

Enkele voorbeelden 
van opstellingen

Aperitief & Diner tafels van 4 personen

KEUKEN

Entree

Garderobe

Registreren

Toiletten

Bar

KEUKEN

Entree

Garderobe

Registreren

Toiletten

Bar

Podium Spreker

Aperitief & Diner met lange tafels

Diverse zakelijke opstellingen
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Het Vergader- 
arrangement

Een ruime locatie voor 
vergaderingen die 

noodzakelijk zijn, daar 
is Het Sjatoo uitermate 
geschikt voor. Geheel 

volgens de richtlijnen van 
het RIVM. Arrangement per 

dagdeel of voor 8-uren.

Het Lunch- 
arrangement

o.b.v. 4 uren

Een heerlijk arrangement 
waar de middag begint met 
ontvangst in de binnentuin 

en een 3-gangen lunch 
onder de gewelven, 
inclusief drankjes.

Het Diner- 
arrangement

o.b.v. 5 uren

Een avond genieten van  
Het Sjatoo met een 

aperitief in de binnentuin 
en een heerlijk 3 of 

4-gangen diner onder 
de gewelven, inclusief 

drankjes.

De Mogelijkheden
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Het Vergaderarrangement
1 dagdeel | exclusief zaalhuur | prijzen p.p.

€ 27,50 (excl. btw) | € 29,95 (incl. btw)

• Onbeperkt Nespresso koffie, thee, mineraalwater en verse jus d’orange (1 dagdeel)

• Koekjes & mintjes

• Lunch time - suggesties

• Zuurdesembrood met avocado, ei, radijs en tuinkers

• Boerensandwich met boerenham ham, kaas, sla, tomaat en pickles.

• Rustiek stokbrood met tartaar, oude kaas, truffelmayonaise en rucola

• Sandwich broodje met gerookte zalm, kruiden-roomkaas, kappertjes en bieslook

• Tomatensoep met crème fraiche en olijfolie

• Limoen kwark met verse mango en blauwe bessen

• Gebruik scherm & whiteboard

• Uiteraard kunnen wij andere audiovisuele apparatuur, geluidsversterking of opname 
mogelijkheden voor u verzorgen op verzoek, wij informeren u hier graag over.

Het Vergader- 
arrangement

Het 8-uurs Vergader Arrangement
2 dagdelen (09.00-17.00 uur)  | exclusief zaalhuur | prijzen p.p.

€ 45,00 (excl. btw) | € 49,05 (incl. btw)

• Onbeperkt Nespresso koffie, thee, mineraalwater en verse jus d’orange (2 dagdelen)

• Koekjes & mintjes

• Lunch time - suggesties

• Zuurdesembrood met avocado, ei, radijs en tuinkers

• Boerensandwich met boerenham ham, kaas, sla, tomaat en pickles.

• Rustiek stokbrood met tartaar, oude kaas, truffelmayonaise en rucola

• Sandwich broodje met gerookte zalm, kruiden-roomkaas, kappertjes en bieslook

• Tomatensoep met crème fraiche en olijfolie

• Limoen kwark met verse mango en blauwe bessen

• Gebruik scherm & whiteboard

• Uiteraard kunnen wij andere audiovisuele apparatuur, geluidsversterking of opname 
mogelijkheden voor u verzorgen op verzoek, wij informeren u hier graag over.

Het 8-uurs Verga-
derarrangement
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Voorgerecht

Kreeftensoep | venkel

 of

Rundertartaar | soja parels  
crunchy knoflook | Japanse 
miso mayo

Het Lunch Arrangement
Op basis van 4 uren | exclusief zaalhuur | prijzen p.p.

€ 72,50 (excl. btw) | € 80,60 (incl. btw)

• Onbeperkt drankjes uit ons basis assortiment

• 3-gangen lunch

• Gastvrij ontvangst & verzorging in Het Sjatoo

• Uiteraard kunt u dit arrangement uitbreiden, kijkt u gerust bij De Extraatjes

Hoofdgerecht

Gebakken zeebaars | 
parelgort | aardappel 
kaantjes | bieslook

 of

Parelhoen | aardperen | 
zoet zure rode bieten

Dessert

Crème brûlée |  
vanille roomijs 

 of 

Eclair | hazelnoot | 
koffiegel | chocolade 
hazelnoot

Het Lunch- 
arrangement

Dessert

Crème brûlée |  
vanille roomijs

Voorgerecht

Oosterse kreeftensoep | 
gamba’s | venkel

Hoofdgerecht

Parelhoen | aardperen | 
zoet zure rode bieten 

Het Diner Arrangement
Op basis van 5 uren | exclusief zaalhuur | prijzen p.p.

€ 85,00 (excl. btw) | € 94,65 (incl. btw)

• Onbeperkt drankjes uit ons basis assortiment

• 3-gangen diner - Het Sjatoo

• Gastvrij ontvangst & verzorging in Het Sjatoo

• Uiteraard kunt u dit arrangement uitbreiden, kijkt u gerust bij De Extraatjes 

Het Diner- 
arrangement
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De Extraatjes

excl. BTW incl. BTWAperitief
prijzen p.p.

• Knabbels van Het Sjatoo

• Platoo kaas & worst

• Bitterballen & oude kaastengels

• Amuses van Het Sjatoo (3 p.p.)

• Sjieke Amuses (3 p.p.)

€  1,20

€  3,75

€  4,15

€  4,50

€  8,80

€  1,30

€  4,10

€  4,50

€  4,90

€  9,60

Drankjes
prijzen p.p.

• Meerprijs drankarrangment p.p.p.u.

• Meerprijs sterke drankarrangement (o.b.v. 5 uren) 

• Prosecco (per fles)

• Champagne Veuve Clicquot (per fles)

• Non-alcoholische cocktail

• Classic Cocktail

€  5,00

€  16,95

€  22,40

€  65,00

€  5,00

€  8,30

€  5,85

€  20,50

€  27,10

€  78,65

€  5,45

€  10,05

Amuses van Het Sjatoo
Gemarineerde gamba |knoflook

Broodlolly | dungesneden ‘MRIJ’ rund | truffelmayonaise

Broodlolly | gerookte zalm | kruidenmayonaise

Sjieke Amuses 
“Pommes moscovite“ | crème fraîche | Cavinoir

Marshmallow | truffel | carpaccio | balsamico dressing

Licht gerookte zalm | balsamico chips | tartaarmayonaise | citroen

excl. BTW incl. BTWDiner
prijzen p.p.

• Brood & garnituren

• Patisserie van De Sjef

• Meerprijs 4-gangen diner – Très Bjen

• Meerprijs 4-gangen diner – Menu Du Sjef

€  3,50

€  2,80

€  15,00

€  25,00

€  3,80

€  3,05

€  16,35

€  27,25

4-gangen diner – Très Bjen
Voorgerecht 
Gegrilde zeebaars | knolselderij | zoet zure gele biet | postelein | truffelsaus

Tussengerecht 
Vichyssoise | gemarineerde zalm | krokante aardappel | Cavinoir

Hoofdgerecht 
Amerikaanse sucade steak | paksoi | ragout Hollandse zwarte bonen| knoflook jus | 
boekweit

Dessert 
Chocolade lava cake | grapefruit | hazelnoot | karamel | stracciatella roomijs

4-gangen diner – Menu Du Sjef
Voorgerecht 
Kabeljauw | atjar | pinda’s | schuim van tom yam

Tussengerecht 
Sesam | tonijn | wakame | zoet zure komkommer | shiso blad | lente ui |  
avocado | hazelnoot | soja dressing

Hoofdgerecht 
Kalfswang | aardappel mousseline | spinazie | truffeljus 

Dessert 
Taartje van citroen | meringue | lemoncurd | vijgen | cranberry | crumble
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De Zaalhuur
Het Sjatoo – 5 uren (*) 
(*) Voor een diner hanteren wij een minimale omzet van € 3.300,00 (excl. BTW)

Het Sjatoo – per extra uur

Het Sjatoo – per dagdeel

€  750,00 

€  150,00

€  375,00

€  907,50 

€  181,50

€  453,75

excl. BTW incl. BTW

Veiligheid
Uiteraard worden de bijeenkomsten in Het Sjatoo geheel volgens de richtlijnen van het 
RIVM verzorgd. Zo zijn er meerdere desinfectie-pompen aanwezig in Het Sjatoo. Ook 
staat veiligheid hoog in het vaandel. Onze medewerkers hebben BHV en er is een AED 
aanwezig. Het bijzondere van de locatie is het ventilatiesysteem. Naast het glazen dak 
wat geopend kan worden, bevindt zich ook een ventilatiesysteem in de gewelven.

Annulering
In deze bijzondere periode denken wij graag met u mee. Een flexibele opstelling is voor 
eenieder prettig. Daarom gelden bij ons de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 week (7 dagen) voor aanvang van de ontvangst 
- Annulering tot 1 dag voor aanvang van de ontvangst: 50% van het offertebedrag 
- Annulering op de dag zelf van de ontvangst: 90% van het offertebedrag



De Bereikbaarheid

Het Sjatoo
Italiëlaan 4, 2391 PT  Hazerswoude-Dorp

Gratis parkeren direct bij Het Sjatoo

Per auto
Vanuit Utrecht / Alphen aan den Rijn 
A12 richting Den Haag. Afslag 12a Bodegraven. Vervolgens N11 richting Leiden/Alphen 
aan den Rijn. Afslag 10-Alphen a/d Rijn-Oost naar N207 richting Nieuwkoop/Alphen 
a/d Rijn-Oost/Boskoop. Ga verder op de N207. Neem de Zijde naar de Italiëlaan 
in Hazerswoude-Dorp. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Zijde/de N455. 
Rechtsaf richting de Frankrijklaan, vervolgens linksaf naar de Frankrijklaan. Dan 
rechtsaf naar de Duitslandlaan. Tot slot linksaf naar de Italiëlaan. Het Sjatoo ligt aan 
de linkerkant.

Vanuit Rotterdam 
Ga naar Rotterdam Noord. Neem op de rotonde bij de S112 de 1ste afslag naar de 
Doenkade/de N209. Neem de N209 naar de Hoogeveenseweg/N455 in Benthuizen. 
Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Hoogeveenseweg/de N455. Sla linksaf richting 
de Frankrijklaan, vervolgens linksaf naar de Frankrijklaan. Dan rechtsaf naar de 
Duitslandlaan. Tot slot linksaf naar de Italiëlaan. Het Sjatoo ligt aan de linkerkant.

Vanuit Den Haag 
A12 richting Rijswijk/Rotterdam/Amsterdam/Zoetermeer/Utrecht/A4. Neem afslag 
8-Bleiswijk naar N209 richting Bleiswijk/Alphen a/d Rijn. Volg de 2 linkerrijstroken 
om linksaf te slaan naar de Hoefweg/de N209. Ga bij de rotonde rechtdoor naar de 
Hoogeveenseweg/de N455. Sla linksaf richting de Frankrijklaan, vervolgens linksaf 
naar de Frankrijklaan. Dan rechtsaf naar de Duitslandlaan. Tot slot linksaf naar de 
Italiëlaan. Het Sjatoo ligt aan de linkerkant.

Openbaarvervoer
Met OV? Mondkapje op!

Vanuit Leiden 
Arriva Bus 187 richting Boskoop. Bushalte Hazerswoude-ITC. 800 meter lopen naar 
Het Sjatoo.

Vanuit Gouda 
Rnet Sprinter 8732 richting Alphen a/d Rijn (5 haltes). Station Boskoop. Bushalte 
Station Boskoop. Arriva Bus 187 richting Leiden Centraal. . Bushalte Hazerswoude-
ITC. 750 meter lopen naar Het Sjatoo.

Vervoer op maat
Indien gewenst kunnen wij vervoer op maat voor u verzorgen. Vraag naar de 
mogelijkheden.

Overnachten
In de omgeving zijn meerdere hotels. Hieronder een kleine greep;

Greenfloat  |  Proeftuin van Holland 
Rijneveld 153  |  Boskoop  |  T: +31 (0)172 235 401  
www.proeftuinvanholland.nl/greenfloat

Hotel het Oosten 
Frankrijklaan 2  |  Hazerswoude-Dorp (ITC terrein)  |  T: +31 (0)172 236 632 
www.hotelhetoosten.nl

Van der Valk Hotel Avifauna 
Hoorn 65  |  Alphen aan den Rijn  |  T: +31 (0)172 487 575 
www.vandervalkavifauna.nl

Best Western + City Hotel Gouda 
Hoge Gouwe 201  |  Gouda  |  T: +31 (0)182 860 086 
www.bestwesterngouda.nl

Golden Tulip Zoetermeer Den Haag 
Kinderen van Versteegplein 18  |  Zoetermeer  |  T: +31 (0)79 320 3160 
www.goldentulipzoetermeer-denhaag.nl

Wings Hotel 
Rotterdam Airportplein 55  |  Rotterdam  |  T: +31 (0)10 799 9090 
www.wingshotel.nl
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Vanaf het begin tot het eind ben ik uw aanspreekpunt.

Graag bespreek & adviseer ik u over de mogelijkheden in Het Sjatoo.

Tjuus & tot snel in Het Sjatoo!

Yvonne Brouwer
06 48 106 041

Uw aanspreekpunt



Het Sjatoo
Italiëlaan 4 - deur 13
Hazerswoude-Dorp (Gemeente Alphen a/d Rijn)
Postadres: Staringlaan 4, 2741 GC  Waddinxveen
0182 62 35 35  |  info@het-sjatoo.nl 


