
 

Happy Moose 
 

Happy Moose (Vrolijke Eland) is een horecagelegenheid gelegen aan de Zoetermeerse 
plas in recreatiegebied Noord Aa. In ons restaurant en op ons terras aan het water 
bent u van harte welkom! Wandelaars, fietsers, watersporters, natuurliefhebbers, 
(jonge) gezinnen, senioren: Happy Moose biedt iedereen een gastvrij onthaal en is 

tevens goed toegankelijk voor mindervalide gasten. 
In een van onze zalen kunt u terecht voor feesten & partijen,  

bruiloften en diverse arrangementen. 
Tevens beschikken wij over een mooie vergaderzaal voor  

uw vergaderingen en workshops. 

ETEN & DRINKEN 
 

Bij ons bent u van harte welkom 
voor een drankje, lunch of diner. 

Wij hebben heerlijke smoothies en 
seizoensbieren. Onze 

specialiteiten zijn gebakken vis, 
vlees van de grill en ’s winters 

wildgerechten. Wij werken met 
dagverse producten en hebben 
een ruime keuze in vegetarische 

gerechten afkomstig van de 
vegetarische slager. 

FEESTEN & PARTIJEN 
 

Of u nu een verjaardag, jubileum, kraamfeest of  
bedrijfsuitje te vieren hebt, bij ons kan het allemaal. Afhankelijk  

van uw wensen en ideeën hebben wij talloze mogelijkheden. 
Happy Moose beschikt zowel binnen als buiten over verschillende ruimtes,  

waaronder een leuk aangeklede feestzaal. 
Naast ons aanbod aan arrangementen bieden wij nog vele extra mogelijkheden, zoals een 

DJ met muziek- en lichtinstallatie, een cartoonist, een casino of een roofvogelshow. 

VERGADERINGEN 
 

Vergaderen in een rustige en  
natuurlijke omgeving. 

In een zaal met zicht over de 
Zoetermeerse plas kunt u in alle rust 
vergaderen. Tussendoor nodigt de 

omgeving uit een frisse neus te halen en 
even de benen te strekken. Naar wens 

kunt u uw vergadering/bijeenkomst 
combineren met een lunch, 

 diner of sportieve  
activiteit. 

 

ARRANGEMENTEN 
 

Happy Moose biedt diverse 
arrangementen aan. U kunt bij ons 
terecht voor een gezellige middag 
met een high tea of een high wine. 

Ook bieden wij de mogelijkheid 
om te lunchen of te dineren met 
een grote groep. Wij verzorgen 

graag een heerlijk buffet voor u of 
u kunt gebruik maken van een 

keuzemenu. 



 TROUWEN 
 

Uw huwelijksdag aan het water op een 
romantische en unieke locatie, bij Happy 

Moose is het mogelijk. Ons grenen loghouse 
ligt aan de rand van Het Groene Hart. Geniet 
hier van de ruimte, de natuur en beleef het 
seizoen. De ligging van Happy Moose maakt 

de locatie ook uitermate geschikt voor 
trouwfoto's. 

Happy Moose is een officiële trouwlocatie. 
Bij ons kunt u terecht voor de gehele 

verzorging van uw bruiloft of delen ervan. 
Wij beschikken over verschillende ruimtes 
en bieden u daarmee mogelijkheden van 

kleinschalig en ingetogen tot groots 
 en spetterend. 

Happy Moose 
eten & drinken 

Het Lange Land 20 
2725 KZ Zoetermeer 

079-8895838 
 

www.happymoose.nl 
info@happymoose.nl 

 

 

Unieke ligging 
Gratis parkeren 

Uitzicht op Noord Aa 
Onbeperkte horeca-

mogelijkheden 

http://www.happymoose.nl/

