Op de eerste etage van een historisch uitziend pand
beschikt De Buytenplaets over drie tweepersoonskamers
met elk een eigen unieke sfeer.
Direct naast de B&B kunt op eigen terrein parkeren en als
gast heeft u de mogelijkheid om tijdens openingstijden
van onze brasserie gebruik te maken.
U overnacht bij ons al voor €100,- per kamer op basis van
twee personen en inclusief ontbijt.

De Buytenplaets
Sionsweg 1
070-7920054

Openingstijden Brasserie

Maandag & dinsdag
| Gesloten
Woensdag t/m zondag | Geopend van 10.00 tot 20.00 uur

• Huisdieren niet toegestaan
in de B&B
• Maximaal 2 personen per
kamer
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• Inchecken tussen 16-21 uur
• Uitchecken voor 10.30 uur
• Ontbijt tussen 8-10 uur
ontbijt.
In overleg kan er van bovenstaande
tijden worden afgeweken

| Brasserie en B&B
| 2286 KJ Rijswijk
| info@buytenplaets-sion.nl
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• 2-persoonsboxspring
• mini-bar tegen betaling op de
kamer
• koffie/thee faciliteiten op de
kamer
• fohn
• eigen badkamer en toilet
• flatscreen televisie
• bartafel met 2 krukken
• gratis WiFi
• uiteraard inclusief bedlinnen,
badlinnen en ontbijt.

Adres

Delft

“Een plek waar de tijd heeft stilgestaan”

Op het uiterste puntje van Sion
is de Buytenplaets te vinden. Een plek waar u kunt
genieten van koffie/thee met gebak, heerlijke (lunch)
gerechten, namiddagborrels met diverse hapjes en diner.
Een bezoek aan de Buytenplaets zorgt voor een ware
beleving qua sfeer, nostalgie en karakter. Of u nu binnen
in de Brasserie plaats neemt of buiten op het zonnige,
gemoedelijke terras aan de doorgaande vaart; het is een
plek om te ontspannen en te genieten.

Reserveringen

Gezien ons kleinschalige karakter nemen wij reserveringen
aan tot een maximale groepsgrootte van 30 personen en
bieden u hierbij diverse arrangementen.
Bent u van plan met meer dan 8 personen te komen
lunchen of dineren, dan raden wij u aan om tijdig
contact met ons op te nemen, zodat wij in overleg met u
een aangepast menu voorstel kunnen doen.

