
Op onze site vindt u naast ons menu ook de diverse mogelijkheden die het restaurant u biedt:
* In onze omgeving bijvoorbeeld; boerengolf, quad-rijden, stepverhuur enz.
* Mogelijkheden tot vergaderen in onze ‘Huiskamer’, alle benodigde faciliteiten zijn hiervoor aanwezig.
* Familie- of zakenlunch.
* Bruiloft, eventueel in combinatie met het naastgelegen kerkje ´de Stompe Toren´.
* Onze kwaliteitswijnen en – koffie komen van Wijnhuis ten Bilt en de Santpoortse Verleiding (z.o.z.)
* Altijd gratis parkeren!

Restaurant “de Stal” Bar Exclusive  - Kerkweg 23 -  2064 KS Spaarndam
023-5372868 (reserveren is gewenst)

Dit knusse restaurant, gelegen tussen Haarlem en Amsterdam, net buiten het 

dorpje Spaarndam, staat al 40 jaar bekend om de uitstekende kwaliteit vlees 

en de aanzienlijke porties. Waaronder natuurlijk de T-Bone van 1000 gram! 

Maar ook de minder grote eter kan prima bij restaurant ´de Stal´ terecht!

Check voor het menu van deze maand onze website: www.de-stal.nl

Vanaf heden het jubileum
3-gangendiner voor € 30,- p.p.



Wie wij zijn...

Bart en Tom, ondernemers in wijn. Wij importeren 
wijn, verkopen wijn, drinken wijn en praten over 
wijn. Weinig dingen in het leven zijn zo´n verspilling 
van uw tijd, uw geld en uw goede humeur als het 
drinken van slechte wijn.

Wij hebben er daarom onze missie van gemaakt om u kennis te laten maken met goede wijn, voor een goede prijs. Maar wellicht heeft u 
reeds voldoende kennis van wijn om zelf  uw weg te vinden. In dat geval zult u in ons assortiment ongetwijfeld wijnen tegenkomen die 
u kunnen bekoren. Graag zouden wij u eens in onze winkel verwelkomen en mocht u hiervoor geen tijd  hebben dan bieden we online 
ook de mogelijkheid op www.besteljewijn.nl.

Wijnhuis Ten Bilt - Hoofdstraat 203T - 2071EG Santpoort-Noord - Tel. 023-5376767

Vind ons leuk op Facebook en maak
kans op een heerlijke fles bubbels!

De Santpoortse Verleiding is een gezellige koffie-, thee- en delicatessenwinkel in 
Santpoort-Noord aan de Hoofdstraat 168. Naast koffie en thee verkopen we heerli-
jke bonbons van Visser Chocolade te Schimmert. Deze bonbons zijn handgemaakt 
en van een zeer hoog niveau. 

Restaurant de Stal en De Santpoortse Verleiding hebben sinds enkele jaren een 
samenwerking, de koffie die u bij De Stal geserveerd krijgt komt bij De Santpoortse 
Verleiding vandaan. Het is een veelzijdige melange met onder andere koffiebonen 
uit Colombia en Kenia.

Nieuwsgierig geworden naar onze winkel? Kom dan eens naar Santpoort-Noord 
en laat u verrassen. Kunt u niet wachten en wilt u al een kijkje nemen op onze 
website? Dat kan! Op www.desantpoortseverleiding.nl

De Santpoortse Verleiding 
Hoofdstraat 168
2071 EM Santpoort-Noord
023-5390651
info@desantpoortseverleiding.nl 
www.desantpoortseverleiding.nl

Like ons ook op Facebook!


