Vragen over De Zusters
Wat is Restaurant De Zusters?
Restaurant De Zusters is het restaurant van Buitenplaats Doornburg en is gevestigd in de priorij, het
voormalige klooster. Het restaurant is momenteel aan het proefdraaien.
Wat is Buitenplaats Doornburgh?
In de 17e eeuw was dit landgoed een exclusieve buitenplaats aan de Vecht. De nieuwe eigenaar,
MeyerBergman Erfgoed Groep gaat deze locatie renoveren, toegankelijk maken voor het publiek en
ontwikkelen tot een plek waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Doornburgh wordt een laboratorium
voor de kunst en een atelier voor de wetenschap, met verbeelding als bindmiddel.
Wat is de Priorij?
In 1957 werd het landgoed betrokken door de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Deze kloosterorde
is gesticht na de verovering van Jeruzalem in 1114. De zusters lieten in 1964 een imposant kloostercomplex (de
priorij) bouwen door architect Jan de Jong, leerling van Dom Hans van der Laan van De Bossche School. In
het gebouw lijkt de tijd te hebben stilgestaan en heel veel is nog in oorspronkelijke staat.
In 2017 verlieten de laatste zusters de buitenplaats.
Waar is het?
Doornburgh is te vinden in Maarssen-Dorp, net buiten het dorpscentrum en gedeeltelijk aan de Vecht.
Het is 25 min. fietsen en 15 min. rijden vanuit Utrecht en 30 min. vanuit Amsterdam.
Mocht u Google Maps gebruiken om naar Doornburgh te reizen, dan raden wij u aan om ons adres
'Diependaalsedijk 17, Maarssen' in te voeren. Zo komt u uit bij de hoofdingang.
Waar parkeer ik mijn auto of fiets?
Als u door de poort van het terrein rijdt ziet u aan uw linkerhand onze parkeerplaats, daar kunt u uw fiets of
auto parkeren.
Waar vind ik het restaurant op de buitenplaats?
Restaurant De Zusters bevindt zich in de priorij. Na de parkeerplaats volgt u het pad langs het historische
landhuis (aan uw rechterhand) richting de priorij, het tweede grote gebouw aan het pad. Loop door langs de
priorij, totdat u de entreedeuren aan uw rechterhand ziet. Hier wordt u ontvangen.
De Zusters zijn aan het proefdraaien, u bent van harte welkom van donderdag tot en met zondag om te komen
voorproeven tegen een gereduceerd tarief.
Wat kan ik verwachten?
U kunt bij De Zusters niet even snel iets eten, of a la carte bestellen. Wij serveren een wisselend 5-gangen
menu met lokale producten, volgens het table d’hôtes-principe. ‘s Zomers vindt het diner plaats rond de
binnentuin vol kruiden en eetbare bloemen. ‘s Winters in de refter, de voormalige eetzaal van de priorij. Tijdens
het diner krijgt u ook gedeeltes van de priorij te zien.

Waarom kan ik alleen om 18.30 reserveren?
Omdat avonden bij De Zusters volgens een vaste indeling verlopen, met een vast menu waarbij er gelijktijdig
gedineerd wordt. De avond begint om 18.30 uur. Graag verzoeken wij u dan ook op tijd aanwezig te zijn. Mocht
u onverhoopt te laat komen, dan kunt u de deurbel gebruiken en wordt u opgehaald. U mist dan wel een
gedeelte van het menu. Het diner eindigt rond 21.30 uur. Voor noodgevallen kunt u bellen met 06-53487325.

Reserveren, kosten en betalen
Hoe kan ik reserveren?
Online reserveren middels de reserveringsmodule gaat het snelst. U ontvangt vervolgens een
reserveringbevestiging per mail. De reservering staat op naam, meer heeft u niet nodig.
De kalender in de reserveringsmodule geeft de actuele beschikbaarheid, als er plaatsen vrijkomen zijn die
meteen zichtbaar in de kalender.
Voorlopig hoeft er niet te worden aanbetaald. Omdat wij koken voor het aantal gasten dat gereserveerd
heeft, vragen wij u wel om ons te laten weten wanneer u verhinderd bent. Dit kan per mail (info@dezusters.nl)
of via 06-53487325.
Wat kost het diner en wat krijg ik daarvoor?
Een diner bij De Zusters kost tijdens het proefdraaien € 60,- per persoon. Dit is als volgt opgebouwd: een
uitgebreid 5-gangen diner (€40,-), een aperitief, wijn en/of andere bijpassende alcoholische dranken,
tafelwater, koffie en thee (€20,-). Het is niet mogelijk om a la carte te eten. Het menu is een vast 5-gangen
menu volgens table d’hôte systeem, er is dus geen keuze.
Als u dieetwensen heeft, zoals veganistisch of vegetarisch, dan horen wij dit graag van tevoren. Wij bieden u
dan een passend alternatief. U kunt dit aangeven tijdens het maken van de reservering.
Kan ik contant betalen?
Bij De Zusters kan er alleen met pin betaald worden! In de priorij is geen cashgeld aanwezig.
Wat als ik geen alcohol drink?
Ook voor diegenen die geen wijn drinken doen wij graag ons best. Als u helemaal geen alcohol drinkt is er een
bij het menu passend arrangement van verse ambachtelijk gemaakte sappen en drankjes.
Wat voor soort eten is er?
Het eten is modern Nederlands met Franse en mediterraanse invloeden, geïnspireerd op de
plattelandskeuken. Het is robuust en elegant tegelijk. Alles is op basis van lokale producten en met
ambachtelijke technieken klaargemaakt.
Kan ik mijn kinderen meenemen?
Kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom, er is echter geen aangepast menu.

Wat moet ik meenemen?
Uw reserveringscode is voldoende.
Is roken toegestaan?
Roken is alleen buiten de priorij toegestaan, bij de voordeur. We verzoeken gasten uitdrukkelijk de daarvoor
bestemde afvalbakken te gebruiken.
Is de priorij/het restaurant toegankelijk met de rolstoel?
De priorij is geheel rolstoelvriendelijk. Er is een rolstoeltoegankelijk toilet en een lift aanwezig.

