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Beste gasten van Brasserie DE HOFVLIETVILLA! 

Na de zoveelste sluitingsweek nu hoog tijd om u te 

informeren over de stand van zaken, voor zover ook bij ons 

bekend natuurlijk, want dat is iedere week weer spannend! 

I.v.m. de aangescherpte maatregelen, inzake COVID-19 

moesten ook wij de brasserie voor de 2e keer dit jaar 

sluiten! En oooh wat deed dat zeer… we zaten net weer 

lekker in het ritme met alle aanpassingen van dien en 

waren nog heerlijk aan het nagenieten van een superleuke 

en drukke zomer, dat hadden we maar mooi weer gefikst 

met z’n allen. Bijkomen, ademhalen, nieuwe plannen voor 

het najaar maken… we zaten er net weer zo lekker in, de 

telefoon stond roodgloeiend met reserveringsaanvragen 

en de mail kon nauwelijks beantwoord worden of we zaten 

al weer aan het maximaal aantal gasten wat we konden en 

mochten plaatsten en dat ook nog eens in tijdspaden!  Een 

hele administratieve afhandeling, waarbij bij binnenkomst 

nogmaals het e.e.a. gecheckt en genoteerd moest worden. 

Het werd zelfs al bijna normaal, er werden vervolgens 

mondkapjes aangeschaft en optimaal gebruikt, alles voor 

de gezondheid voor het ontvangst én verzorgen van onze 

trouwe gasten én uiteraard ook ter bescherming voor ons 

team. 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat we dit jaar al weer 5 jaar 

bestaan! Dit voor ons zo bijzondere JUBILEUMSJAAR laat 

ons gelukkig nog de positieve kant van ondernemen zien. 

Wat zijn ze voorbij gevlogen die jaren en wat hebben we al 

veel gasten mogen ontvangen en verwennen met de 

culinaire hoogstandjes van chef kok Harold Schutmaat en 

zijn keukenteam! Vanaf het begin zijn we al een leerbedrijf, 

dus ook al heel wat leerlingen zien komen en gaan. Dat 

geldt ook voor de bediening, zo heeft onze floormanager 

Laura van Renen alle stagiair(s) en parttime medewerkers 

iedere keer weer opnieuw moeten aansturen en wegwijs 

maken in onze eigen succesvolle HOFVLIETVILLA formule! 

Succes moet gevierd worden en gelukkig konden we dan 

nog net een fijne, weliswaar uitgestelde, personeelsavond 

organiseren. Met een goed verzorgde homemade BBQ op 

ons eigen HOFVLIET terras en met background LIVE MUSIC 

sloten we de laatste zondag van september welverdiend af!  

 
 

HOE NU VERDER? 

Dat vragen wij ons zo langzamerhand ook af… ondertussen 

is onze vernieuwde website aangepast naar de huidige 

situatie en kunt u een aantal vertrouwde producten in de 

webshop bestellen: https://www.hofvlietvilla.nl/shop en 

daarmee thuis heerlijk genieten van onze afhaal specials! 

Of we u met de Kerstdagen mogen ontvangen is nog maar 

de vraag. De speculaties zijn verdeeld, maar wij houden 

goede hoop. Momenteel wordt er een nieuw winterterras 

geplaatst. Een glazen kas, waarin we ‘straks’ weer extra 

gasten kunnen ontvangen. Daar kijken we echt naar uit. 

Inrichten en ons klaarmaken voor een gezellige winter. Of 

het nu voor een heerlijke kop koffie met gebak is óf voor 

een uitgebreid diner, lunch of meeting… We hopen er weer 

voor u te kunnen zijn. Ons team staat nl. te popelen om 

weer lekker a/d slag te gaan en vooral OM TE KNALLEN!!! 

Want dat wil een horecamedewerker zo graag, naast 

HOSPITALITY graag een tevreden en terugkomende gast!  

Het KERSTMENU is al even bekend, zie: 

https://www.hofvlietvilla.nl/menukaart/#kerstmenu-2020 

Indien we u nog niet op locatie mogen ontvangen, gaan we zorgen 

voor een passende oplossing… wordt vervolgd! 

TIP: houdt onze SOCIAL MEDIA goed in de gaten en volg 

ons op FACEBOOK en/of INSTAGRAM @hofvlietvilla 

Bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot snel ziens! 

Vriendelijk groet, TEAM HOFVLIETVILLA 
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