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Dé Haagse horeca-hotspot met een inspirerende ruimte  
voor (zakelijke) events, diverse foodconcepten, een indruk- 
wekkend interieur én een stijlvolle bar. Hofhouse it is!  
Verstopt onder het nieuwe rijkskantoor en gestationeerd naast 
het Station Den Haag Centraal, organiseert het team van  
Hofhouse onvergetelijke events. Van gezellig bedrijfsuitje tot  
interactieve presentatie en van uitbundige bruiloft tot intiem 
familiediner. Vertel ons jouw wensen en laat ons doen waar we 
het beste in zijn; jouw evenement tot in de puntjes verzorgen!

Het gebouw van Hofhouse – een bijzonder staaltje architectuur – is ontworpen 
door het befaamde architectenbureau OMA, opgericht door Rem Koolhaas. 
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WAT HEBBEN WE TE BIEDEN:

Meer weten? Lees dan snel verder!

HOUSE OF 

HOUSE OF 
 350 ZITPLAATSEN

 ZONOVERGOTEN TERRAS

 DUURZAAM EN GROEN (LETTERLIJK)

 MET 1000 M² DE IDEALE LOCATIE VOOR INSPIRERENDE EVENTS

 DIVERSE KEUKENS EN EEN BAR ONDER ÉÉN DAK

Know your classics. Onze bartenders shaken goede 
cocktails, schenken sparkling champagne of serveren 
een frisse G&T. Of wat dacht je van een overheerlijk  
glas wijn na een lange werkdag, met lekkere bites  
on the side? PS - er staan ook genoeg speciaalbiertjes  
op de kaart.

Hofhouse is de ideale locatie voor een feestje!  
Ga lekker los tijdens de stijlvolle Hofhouse clubevents  
en -borrels. Zelf iets organiseren? Dat kan! Hofhouse  
kan worden afgehuurd voor zakelijke meetings,  
bedrijfsfeesten en inspirerende netwerkborrels,  
maar ook voor bruiloften, jubileumpartijen en  
andere events kun je bij ons terecht. 

A taste of happiness. Er zijn genoeg keukens om uit  
te kiezen! Of je nu gaat voor een healthy lunch of  
gewoon lekker wilt snacken; Hofhouse is dé plek voor  
jouw favo food! Stap de groene oase binnen, neem  
plaats op één van de velvet banken en GENIET.



Verwelkom je gasten met een sparkling 
champagne en tongstrelend aperitief.  
Laat ze genieten van een uitgebreide  
charcuterie of borrelplateau. Of verras ze 
met een exclusief buffet in streetfood style. 
Bij Hofhouse stellen we food & beverage 
packages samen op basis van jouw wensen. 

Met de lekkerste drankjes en bijzondere 
bites zorgen we er bij Hofhouse voor 
dat je feest altijd slaagt. Proost op een 
geweldige prestatie, nieuwe samen- 
werkingen, bijzondere gebeurtenis of  
eeuwige liefde. Bij Hofhouse kun je volop 
culinair genieten in een ontspannen  
en sfeervolle ruimte. 

De ideale setting om elkaar te ontmoeten. 
Om te verbinden. Zakelijk én privé. Cheers.

Alle drankjes & bites kunnen op basis  
van jouw wensen worden samengesteld. 
Kies bijvoorbeeld uit:

•  Romantisch Italiaans 
•  Spicy Mexicaans 
•  Smaakvol Aziatisch 
•  Retro Amerikaans 
•  Hip & plant-based

Hofhouse biedt hét podium voor al je zakelijke 
evenementen. Onze persoonlijke service, tal van 
faciliteiten en de ideale ligging maken Hofhouse 
de perfecte locatie voor ieder zakelijk evenement. 
Check! Organiseer een inspirerende netwerkborrel, 
presenteer spectaculaire bedrijfscijfers of trakteer 
je team op een knallend bedrijfsfeest.

Door onze in-house expertise en betrouw-
bare partners kunnen we al het werk voor 
je uit handen nemen. We denken graag  
met je mee en stemmen ons personeel,  
de locatie én het eten af op jouw wensen. 
Alles voor een geslaagd business event. 

En pssst… zoek je een DJ, fotograaf, beamer 
of heb je andere tools & facilities nodig?  
We handle business.

FRIENDLY FOOD &     Delicious Drinks    Delicious Drinks
YOUR  
BUSINESS  
IS OUR  
PRIORITY

Hofhouse is een unieke evene- 
mentenlocatie die uitdaagt, 
verbindt en inspireert. Telkens 
weer opnieuw. De ruimte van 
het gebouw en het riante terras 
bieden oneindig veel mogelijk-
heden. We hebben maar liefst 
350 zitplaatsen! Van grote  
presentaties tot product-
aankondigingen en van work-
shops tot persevenementen. 
Werkelijk alles is mogelijk. 
Maar ook voor bedrijfsfeestjes, 
netwerkborrels, vergaderingen 
of private dining zijn de  
mogelijkheden grenzeloos. 
Vertel ons jouw wensen en laat 
ons doen waar we het beste in 
zijn; jouw evenement tot in de 
puntjes verzorgen!

ZAKELIJKE 
          eventsevents



BEDRIJFS 
      feestenfeesten

Successen vieren, medewerkers motiveren, 
onderlinge banden versterken of de  
werksfeer verhogen. Een bedrijfsborrel  
organiseren is altijd een goed idee.  
Work hard, party harder. Hofhouse  
verzorgt een onvergetelijke avond met  
heerlijke wijnen, verfrissende cocktails, 
trendy G&T’s of bourgondische bieren.  
En daar horen natuurlijk bites bij. Op basis 
van jouw wensen stellen we smaakvolle 
fingerfood of een heerlijk buffet samen.

Believe us. We hebben al heel wat jaren 
ervaring met het organiseren en faciliteren 
van succesvolle borrels, klein en groot.  
We zorgen er samen voor dat jouw team 
gemotiveerd blijft en zich betrokken voelt 
bij de organisatie. Vanaf het eerste contact 
tot het laatste rondje: wij zijn er om er een 
onvergetelijke avond van te maken!

 

Ook voor productlanceringen, netwerk- 
borrels, persconferenties of andere business 
events is Hofhouse jouw kompaan. Wil je 
weten wat we nog meer voor je kunnen 
betekenen? Bel of mail ons gerust!

“You’ll never get  
a second chance  

to make a first 
impression.” 

PRESENTATIES

Het is belangrijk dat alles tijdens jouw  
presentatie op rolletjes loopt. Een haar-
scherpe projectie, strakke koppeling tussen 
beeld en audio en een werkende laserpointer. 
Hofhouse biedt alle faciliteiten om een 
memorabele presentatie te geven. Jij hoeft 
alleen maar je presentatie mee te nemen  
en voor te bereiden. Wij regelen de rest. 

Ook richten we de presentatieruimte naar 
wens in en zorgen we voor lekkere warme  
en koude drankjes. Alles om het jouw  
gasten comfortabel te maken. Want die 
eerste indruk, die maak je maar één keer.

EEN RIANT TERRAS

Op een zwoele zomeravond, midden in Den Haag, in een laid-back sfeer samenkomen. 
Drankje in de hand en de zon op je bol. Hoe fijn klinkt dat? Voor besloten feesten of zakelijk 
events is het terras van Hofhouse the place to be. We hebben ons terras zó ingericht dat 

iedereen ongestoord kan genieten van een lekker drankje 
en een overheerlijk hapje. Met een muziekje op de achter- 
grond en Den Haag als uitzicht kán het niet anders dan 
een geslaagde middag of avond worden.  

Doordat we het terras volledig van de binnenruimte  
kunnen afsluiten, zorgen we voor privacy en intimiteit 
tijdens jouw evenement. Wij bieden meer dan voldoende 
zitplaatsen. Genoeg ruimte voor een zakelijk evenement 
of besloten feest dus! Ook op het terras kun je kiezen voor 
verfrissende drankjes en bijzondere bites. Vertel ons jouw 
wensen. Wij doen de rest.



Er is altijd reden voor een feestje! Wordt je oma 80 jaar? Gaan jullie binnenkort 
trouwen? Of zoek je een locatie om je familiedag of vriendenuitje af te sluiten?  
Bij Hofhouse zorgen we ervoor dat er jarenlang over jouw feest wordt nagepraat.

PRIVE 
            feestenfeesten

“What life expects  
of us is that we  

celebrate.” 

VAN INTIEME BORREL  
TOT SPECTACULAIRE 
KNALFUIF

Op onze toffe hotspot, midden in  
Den Haag, kun je voor iedere feestelijke 
gelegenheid een bijzonder evenement  
organiseren. Van begin tot het eind, van 
koffie tot champagne: wij zorgen ervoor  
dat alles voor jullie geregeld is. Naast  
‘feestjes om te vieren’, organiseren we  
ook gezellige familiereünies of een  
rendez-vous van jarenlange vriendschap. 

FAMILIE- EN  
VRIENDENFEESTEN 
 
Een speciale en feestelijke gelegenheid vier 
je natuurlijk het liefst met al je dierbaren.  
Je vrienden, je familie. Je buren of fijne  
collega’s. Wil je je 30ste verjaardag vieren? 
Zijn jullie 12,5 jaar getrouwd? Of wil je vieren 
dat je na al die jaren met pensioen gaat?  
In onze sfeervolle en groene oase vier je 
jouw feestje. 

We stemmen het feest af op jouw wensen. 
Wil je je gasten verrassen met een bour-
gondische borrelplank, hemelse cocktails 
en frisse G&T’s? Of ga je liever voor fraaie 
streetfood gerechtjes met een mooi bubbeltje 
en fantastische wijnen. Niets is te gek, dus 
kom maar op! Wat de reden van het feest 
ook is. Wij zorgen ervoor dat het onver-
getelijk wordt.

Speciale gelegenheden zijn er om te vieren. 
Wil je weten wat we nog meer voor je  
kunnen betekenen? Bel of mail ons gerust!

IETS TE VIEREN?  
MAAK HET  
ONVERGETELIJK

Jouw evenement vieren op een 
unieke, inspirerende en centraal 
gelegen locatie in Den Haag? 
We get that. Het hoge plafond 
en de schitterende gietvloeren 
gecombineerd met natuurlijk 
licht en heel veel groen zorgen 
voor een unieke sfeer. Perfect 
voor jouw bruiloft, jubileum-
feest of familiediner. Samen 
maken we van jouw feest een 
onvergetelijke middag of avond. 
Promise!



 Spetterende Spetterende
BRUILOFTEN

Romantiek hangt in de lucht! Voor een bruids- 
paar moet het huwelijksfeest de mooiste dag 
van hun leven worden. En dat snappen we.  
Alles moet tot in de puntjes geregeld zijn.  
Precies zoals zij het willen. Don’t worry.  
Bij Hofhouse is alles in goede handen. We zorgen 
ervoor dat jullie trouwfeest onvergetelijk wordt! 
Het enige wat jullie hoeven te doen is shinen.  
Wij doen de rest.

SAMEN SHINEN  
ZONDER ZORGEN

Natuurlijk wordt jullie bruiloft een dag om 
nooit meer te vergeten. Jullie gaan tenslotte 
trouwen. En wat is er nu mooier dan elkaar 
eeuwige trouw beloven? Of je nu heel chic, 
lekker bourgondisch of juist superhip wil 
trouwen: wij zorgen voor de kers op jullie 
(trouw)taart. We toveren onze binnenruimte 
om tot trouwparadijsje, volledig ingericht 
naar jullie wensen.

En pssst… Weet je wat nu zo fijn is aan onze 
locatie? Het ligt midden in Den Haag, recht 
tegenover het Centraal Station. Gemakkelijk 
te bereiken voor al jouw gasten! Wéér een 
zorg minder. “Life is a crazy ride. 

It’s a privilege to  
go through it with  

a partner.” 



Rijnstraat 10 | 2515 XP Den Haag
(naast het Centraal Station)

ma t/m vr: 10.30 – 21.30 uur
za en zo: evenementen op aanvraag
(openingstijden zijn bij persoonlijke  
evenementen naar wens variabel)

T 06 - 824 638 95
info@hofhouse.nl

Ga naar HOFHOUSE.NL voor 
reserveringen of maatwerk

Check onze socials voor het laatste 
nieuws en komende events Hofhouse Den Haag
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Hope to see  you soon!


