
Wilco & Caroline Berends | Duinkerken 3 | 3633 EM Vreeland
00 31 (0) 294 23 23 26 | info@nederlanden.nl | www.nederlanden.nl

DE
NEDER
LANDEN

eten
drinken
slapen



DE NEDERLANDEN (*): EEN CULINAIRE STOP AAN DE VECHT
Kom volledig tot rust bij De Nederlanden. Geniet van onze culinaire creaties 
op sterrenniveau. Wilco Berends maakt gebruik van eerlijke ingrediënten voor 
authentieke bereidingen van onze gerechten. Wanneer het weer het toelaat is ons terras 
open voor lunch en diner, met uitzicht op de langsvarende boten en de pittoreske 
brug van Vreeland. Overweeg ook eens om te overnachten in een van onze luxueuze 
kamers of suites, waardoor een avondje uit ineens een weekendje weg wordt.

Let yourself unwind completely at De Nederlanden. Enjoy our culinary creations at 
Michelin-star level during lunch or dinner. Chef Wilco Berends uses honest ingredients 
for authentic preparations of our dishes. When the weather permits, our terrace is 
open for lunch and dinner, overlooking the passing boats and the picturesque bridge 
of Vreeland. Also consider spending the night in one of our luxurious rooms or suites, 
which suddenly transforms a night out into a weekend away. From De Nederlanden, 
you can easily explore the rest of The Netherlands, like the lively Amsterdam, 
architectural Rotterdam or cultural Utrecht.

DINER 18.00 tot 21.30 uur
Dinsdag tot en met zondag
Menu’s vanaf € 75 per persoon

LUNCH 12.00 tot 14.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag en zondag
4 gangen lunchmenu du chef € 55 per persoon

PRIVATE DINING / VERGADERZAAL
Onze zaal is geschikt voor lunches, diners, vergaderingen, brainstormsessies en 
huwelijken. Een sfeervol ingerichte ruimte op de begane grond met veel daglicht, 
openslaande tuindeuren naar het eigen terras op het zuiden.

OVERNACHTEN
Op onze website staan alle prijzen en arrangementen, is de real time beschikbaarheid 
te vinden en zijn wij direct boekbaar. www.nederlanden.nl 

DE LOUNGE 11.00 tot 24.00 uur
Dinsdag tot en met zondag
Open voor een goede koffie, heerlijke maaltijdsalade vegetarisch, met vis of vlees  
en een aangeklede borrel.
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