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Restaurant Chapeau!
 
 
Het Laar heeft op culinair gebied veel te bieden. Van een kopje  
koffie of een gezellige borrel, tot smaakvol tafelen in restaurant  
Chapeau! Uit eten gaan of lekker borrelen was nog nooit zo makkelijk en  
gezellig.
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FEESTEN EN PARTIJEN DOOR RESTAURANT CHAPEAU!
U kunt uw feesten, jubilea en condoleances door Restaurant Chapeau! la-
ten verzorgen. Wij dragen graag zorg voor de hapjes en de drankjes. Van 
recepties met bittergarnituur tot uitgebreide diners voor groepen, bijna 
alles is mogelijk. Bij u thuis in uw appartement (in Het Laar) of in een van 
de prachtige feestlocaties van Het Laar. 
 
MEER INFORMATIE OVER RESTAURANT CHAPEAU!
Wilt u meer weten over de culinaire mogelijkheden bij Het Laar, dan kunt u 
bellen met de receptie via 013 465 77 00. Bent u genoodzaakt een bestelde 
maaltijd af te zeggen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u 
zich niet lekker voelt, geef dit dan altijd door aan de receptie van Het Laar. 
 
We kunnen niet alles tot in de kleinste details beschrijven in deze folder. 
Maar de mogelijkheden op culinair gebied in Restaurant Chapeau! zijn 
bijna onbegrensd.

RESTAURANT CHAPEAU!
De koks van Het Laar koken iedere dag gezond en vers, met aandacht voor 
de seizoenen. U dineert dagelijks à la carte met keuze uit diverse menu’s, 
die in het sfeervolle restaurant aan tafel geserveerd worden. ‘s Middags 
is Restaurant Chapeau! geopend tussen 12.00 uur en 13.30 uur. ‘s Avonds 
kunt u er tussen 17.00 uur en 18.30 uur terecht. Uiteraard houden de koks 
rekening met uw dieetwensen, zoals vetarm, natriumbeperkt, vegetarisch 
of glutenvrij. Voor bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis is geen 
aanvullende betaling nodig. Huurders en wijkbewoners betalen een be-
scheiden prijs.
 
RESERVEREN VAN EEN TAFELTJE
Wanneer u in de wijk woont of in één van onze huurappartementen zijn u 
en uw gasten ook van harte welkom in Restaurant Chapeau! U reserveert 
voor 10.30 uur een tafel in het restaurant, door te bellen met de receptie 
via 013-465 77 00. Wilt u vaker komen eten, dan maken we met u een af-
spraak zodat u niet telkens telefonisch hoeft te reserveren. Uit eten gaan 
was nog nooit zo gemakkelijk. 
 
GRAND CAFÉ CHAPEAU!
In Grand Café Chapeau! kunt u onder het genot van een drankje men-
sen ontmoeten en genieten van de dagelijkse bedrijvigheid in Het Laar. 
De gerechten op de kleine kaart variëren van een gebakje of een portie 
bitterballen tot een uitsmijter of een smakelijke biefstuk. Iedereen is er 
welkom. Of u nu woont in Het Laar of daarbuiten. In het weekend is het er 
vaak extra gezellig. Zo is het zaterdagmiddag Happy Hour. Het Grand Café 
is dagelijks geopend tussen 10.00 uur en 20.00 uur.
 
SPECIALE CULINAIRE EVENEMENTEN
In Het Laar organiseren we met regelmaat gezellige culinaire activitei-
ten. Zo kunt u in Restaurant Chapeau! genieten van wild, aspergediners, 
nieuwe haring, pannenkoeken of een fantastisch Indisch buffet. Ook de 
ouderwetse puntzak met patat frites is een succesnummer elke laatste 
woensdagmiddag van de maand. De speciale menu’s worden via de ac-
tiviteitenagenda aangekondigd. Wilt u daar bij zijn? Iedereen is welkom, 
ook als u niet in Het Laar woont. Neem uw familieleden en vrienden mee. 
Reserveer vóór 10.30 uur een tafeltje via 013-4657812. 
Daarnaast organiseert Het Laar met de feestdagen luxe familiediners, met 
bijpassend wijnarrangement. Voor u, uw kinderen en kleinkinderen. Ieder-
een is welkom, of u nu woont in Het Laar of daarbuiten. 
 


