
Oneindig veel mogelijkheden 

De nieuwe naam van restaurant de Hoefslag, HFSLG, zegt eigenlijk alles: er 
waait een frisse wind door de horecagelegenheid. De bistro en het sterrenres-
taurant zijn binnen het pand van plaats gewisseld, het interieur en de terras-
sen zijn vernieuwd. HFSLG, onderdeel van  BHG (Brothers Horeca Groep), is 
nu een volwaardige en unieke ontmoetingsplek voor iedere doelgroep én elke 
gelegenheid! Middenin het groen van Bosch en Duin, vijf  minuten van de A28 
en met een groot eigen parkeerterrein voor de deur.
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Vergaderen, lunchen, dineren én trouwen bij de 
vernieuwde HFSLG in Bosch en Duin
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‘Gastvrijheid is een van de kernwaarden van BHG. 
Met HFSLG zijn we een nieuwe weg ingeslagen om 
te laten zien dat iedereen écht welkom is’
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Stijlvol…
De locatie van HFSLG is op z’n minst 
speciaal te noemen. Het bevindt zich 
middenin de bossen van Bosch en Duin 
aan de rand van Zeist. De locatie is vrij 
verscholen en rustig, maar toch dichtbij 
de snelweg. ‘De bistro heeft een warmere, 
vriendelijkere uitstraling gekregen. Dat 
zorgt voor een intiemere sfeer en daar-
mee voor het toegankelijke karakter waar 
we naar zochten. Het terras dat bij de bis-
tro is getrokken, is als je het mij vraagt het 
mooiste terras van de omgeving. Honderd 
zitplekken met uitzicht op de parkachtige 
tuin. Met mooi weer is het hier heerlijk 
genieten. Ook in de vergaderkamers is 
veel aandacht aan de aankleding besteed. 
We hebben onze warme stijl kortom over-
al doorgevoerd,’ aldus Bart.

Laagdrempelig…
Met het vernieuwen van de bistro en 
het veranderen van de naam, wil BHG 
de laagdrempeligheid van de Hoefslag 
vergroten. ‘HFSLG is toegankelijk voor 
iedereen, dat is wat we willen verduide-
lijken. Het is een heel fijne ontmoetings-
plek waar je met vrienden of  familie 
iets kunt drinken in de bar, een hapje 
kunt eten in de bistro of  kunt genieten 

Heerlijk…
Bij HFSLG staan goed en kwalitatief  eten 
voorop. Het restaurant heeft de ruimte 
overgenomen van de bistro, terwijl de 
bistro naar het grotere restaurantgedeel-
te is verplaatst. ‘Ons restaurant heeft 
één Michelinster’, zo vertelt BHG mede- 
eigenaar Marco Peek. ‘In het restaurant 
gaat het, onder leiding van onze chef  Raoul 
Meuwese, om een avond gastronomisch 
genieten op hoog niveau. In de vernieuw-
de bistro kunnen gasten op een toeganke-
lijkere manier genieten van lunch, borrel 
en diner. De menukaart van de bistro is 
ook veranderd. De gerechten zijn zonder 
opsmuk, maar wel van superkwaliteit, zo-
als het een goede bistro betaamt!’ Op de 
bistrokaart staan naast wisselende gerech-
ten een viertal specialiteiten, dit zijn de 
tournedos met truffeljus en eendenlever, 
carpaccio, bouillabaisse en truffelrisotto. 
‘De specialiteiten zijn gerechten waar 
men voor omrijdt.’

Feestelijk…
HFSLG etaleert zichzelf  met nieuwe 
bedrijfsleider Bart de Groot, bovendien 
graag als goede locatie om iets te vieren. 
Marco: ‘Of  je nu voor een particulier 
feest of  voor een bedrijfsborrel komt; bij 

van fine dining in ons sterrenrestaurant.  
Binnen een uur serveren we een tweegan-
genbusinesslunch, zodat ondernemers  
tegelijkertijd heerlijk kunnen eten én 
weer snel verder kunnen met hun werk.’ 
De nieuwe insteek van HFSLG past vol-
gens Marco beter bij BHG. ‘Gastvrijheid 
is een van de kernwaarden van BHG. 
We willen er voor iedereen zijn en ieder-
een welkom heten. We hebben het idee 
dat we dit bij HFSLG meer dan ooit la-
ten zien.’

Genieten! 
BHG vindt het belangrijk dat haar gas-
ten genieten, op welke locatie dan ook. 
‘Het gaat om meer dan eten, het is de 
complete beleving eromheen die het 
afmaakt. Naast het hoge serviceniveau, 
bedenken wij graag allerlei diensten om 
onze gasten mee te verrassen. Zo heb-
ben we een thuisbrengservice: iedereen 
die binnen een bepaalde straal rondom 
HFSLG woont, kan voor een paar tien-
tjes in zijn eigen auto naar huis worden 
gebracht. Dát is zorgeloos genieten. Juist 
het feit dat het verscholen ligt, vinden 
wij een enorm pluspunt. Je bent nooit 
heel ver van huis, maar toch écht even 
weg...’

HFSLG is ruimte voor een paar honderd 
man. We hebben onlangs de introductie 
van een nieuwe BMW gevierd en ook met 
Porsche hebben we leuke samenwerkin-
gen. HFSLG fungeert ook vaak als start 
en finish van rally’s. Als het gaat om het 
organiseren van zakelijke evenementen 
is hier dus van alles mogelijk.’ BHG wil 
HFSLG daarnaast extra promoten als 
trouwlocatie. ‘We denken dat er genoeg 
bruidsparen zijn die verliefd op deze plek 
worden als ze het zien. Het is sowieso een 
zeer geschikte locatie voor speciale gele-
genheden, met name door het sfeervolle 
interieur, het grote terras en de ruime 
parkeermogelijkheden. Bovendien kun-
nen we door middel van tenten gemakke-
lijk uitbreiden naar de romantische tuin. 
Naast bruiloften faciliteren we ook met 
alle liefde een afsluitende borrel na een 
crematie of  begrafenis. Dit is weliswaar 
geen feestelijke aangelegenheid, maar 
steeds meer mensen kiezen ervoor om het 
leven van een dierbare in een informele 
setting te vieren. Het is maar om aan te 
tonen dat HFSLG voor ieders wensen 
openstaat en altijd zal meedenken over de 
mogelijkheden. Onze salescollega’s Janita 
Noorlander en Evelyn Kleij kunnen daar 
alles over vertellen.’ 

Tekst: Mind your own business

Vergaderen bij HFSLG?
HFSLG biedt bedrijven de mogelijkheid om te vergaderen in de bijzondere setting 
van het bosrijke gebied van Bosch en Duin. Dat kan aan de hand van verschillende 
vergaderarrangementen, die indien gewenst aangevuld kunnen. Er zijn vier stijlvol 
ingerichte vergaderruimtes waar ook lunch of  het diner geserveerd kan worden.

All inclusive Arrangement voor 4 uur (37,50 p.p.) of  8 uur (80,-p.p.).
- Zaalhuur
- Beschikking over wifi, flatscreen, clickshare en flip-over
- Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
- Zoetigheden
- Papier en schrijfwaren
- Mintjes 

De vergadering is uit te breiden met: 
- Bistrolunch (27,-): twee gangenmenu (inbegrepen bij het 8 uurs arrangement)
- Bistrodiner (37,-): tweegangenmenu en driegangenmenu BiB Gourmand
- Vergaderlunch (17,50): soep, broodjes, vers fruit 

Daarnaast kun je kiezen voor het All-in Beleef  HFSLG Arrangement (99,- p.p.).  
Dit is een viergangenverrassingsmenu in het sterrenrestaurant met bijpassend 
wijnarrangement, tafelwater en koffie of  thee met huisgemaakte friandises. De  
perfecte afsluiting van een dag vergaderen!

ONDERNAMEN-actie
Speciaal voor de Ondernamen-lezers 
heeft HFSLG een businesslunch- 
actie in de bistro. Voor 32,50 kunt u  
genieten van een drie gangen lunch-
menu, waarbij een waterarrangement 
en koffie na zijn inbegrepen. Dit  
arrangement is geldig op maandag 
t/m vrijdag, in de maanden juli- 
augustus-september en te boeken via 
www.hfslg.nl onder vermelding van 
‘Ondernamen-actie’.
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