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Het restaurant 
van Villa 
Ockenburgh

De Kas & Stichting 
Villa Bijzonder

Villa Ockenburgh, wat terug dateert tot 
1654, is een prachtige ontmoetingsplek voor 
jong en iets minder jong. Inmiddels zijn we 
een tweede huis waar verantwoord en lekker 
eten hand in hand gaan met gezelligheid en 
inclusiviteit. Een plek waar de tijd genomen 
wordt om samen te zijn en samen dingen 
te ondernemen. Een locatie door en voor 
herinneringen. Villa Ockenburgh is relaxed, 
gezellig en net een beetje anders. 

Villa Ockenburgh is de horecapartner van 
Stichting Historische Buitenplaats Ockenburgh 
(SHBO), en runt het restaurant en de mooie 
zalen. SHBO is voortgekomen uit een ideëel 
reddingsplan van de buurt dat dateert tot 
2012. SHBO is eigenaar van de buitenplaats en 
verantwoordelijk voor de vrijwilligers en het 
onderhoud en behoud van de buitenplaats. 
Onder Villa Ockenburgh hangt het 
leerwerkbedrijf Stichting Villa Bijzonder. 
Hier leren en werken jongeren en volwassenen 
die een extra steuntje in de rug nodig hebben 
om (weer) een plaats te kunnen bemachtigen op 
de arbeidsmarkt. Met elkaar zorgen we voor 
een duurzame en inclusieve toekomst voor 
Buitenplaats Ockenburgh. Samen sterk is ons 
gezamenlijke motto!

het prachtige restaurant op Buitenplaats ockenBurgh • Monsterseweg 4 2553 rl Den haag • www.villaockenBurgh.nl

facebook.com/villaockenburgh telefoon: 070 217 7333 instagram: @villaockenburgh

villaockenburgh.nl

Actuele openingstijden 
en een tAfel reserveren Monsterseweg 4

2553 RL den Haag

een bezoekje aan ockenburgh?

de Ockenburghse

iets te 
vieren?

Een tijd terug is Villa 
Bijzonder een mooie samenwerking 
aangegeven met Villa Ockenburgh. 
Onder bevlogen leiding van 
ervaren leermeesters begeleiden 
we mensen die een uitdaging 
op de arbeidsmarkt hebben. 
De leerlingen krijgen de 
kans om zich te ontwikkelen 
op verschillende vlakken; 
op horecavaardigheden, 
maar ook werken we aan 
zelfvertrouwen en bijvoorbeeld 
sollicitatievaardigheden. De 
leerlingen doen arbeidsritme 
op en proeven volop van het 
horecavak met als doel door 
te stromen naar een reguliere 
betaalde baan. we bakken samen 
heerlijke koekjes, we bereiden 
lunches voor alle vrijwilligers, 
verkopen (ook zelfgemaakte) 
spullen in het winkeltje naast 
de bar en persen we verse jus 
voor diverse horecazaken. Ook 
organiseren we toegankelijke 
uitjes voor senioren uit de 
omgeving om hen een fijne plek 
te bieden in een mooie omgeving. 
De kas is ook geopend voor verse 
take-away! 

Om de leerlingen te stimuleren 
wordt er in het restaurant 
van de villa Dunea kraanwater 
geschonken. De heflt van de 

opbrengst gaat naar 
Villa Bijzonder, 
waardoor zij kunnen 
investeren in de 
toekomst.

Wie zijn wij?



Villa Ockenburgh 
houdt van (h)eerlijk 
eten uit de moestuin

Dutch
Yellowtail
Kingfish Zeeland

De moeStuin
Naast het restaurant van Villa Ockenburgh ligt onze mooie grote 
moestuin. Deze tuin wordt onderhouden door een groep van ruim 20 
actieve vrijwilligers. Het heeft 19 groentenbedden, 8 kruidenbedden 
en 7 fruitbedden, waarop in 2022 maar liefst 34 verschillende 
soorten groenten geteeld gaan worden. Er worden gewone groenten, 
zoals andijvie, sla, bieten, uien, worteltjes, gekweekt. Daarnaast 
zijn er ook “vergeten” groenten te vinden zoals de brave hendrik, 
capucijnerbaard, eeuwige moes en zeekool. De bloemen, groenten en 
kruiden uit de moestuin worden ook gebruikt voor de gerechten in het 
restaurant. Alles in de moestuin is biologisch, er wordt niet gewerkt 
met insectenbestrijding en onkruidverdelgers. Puur natuur dus!

Het geBruiK Van eigen groenten
Villa Ockenburgh houdt van (h)eerlijk eten en wij zijn dan ook enorm 
blij met de moestuin. Dit biedt veel mogelijkheden om vers te koken. 
wij gebruiken de groenten in ons wisselend drie-gangen menu. Daarnaast 
worden de groenten die hierboven worden genoemd gebruikt in de 
vaste gerechten van onze menukaart. Een voordeel van het gebruik van 
eigen “vergeten” groenten, is dat wij niet afhankelijk zijn van het 
(minimale) aanbod van groenteboeren, aangezien “vergeten” groenten vaak 
écht vergeten worden. Met de eigen-gekweekte groenten van Stichting 
Historische Buitenplaats Ockenburgh, waar de vrijwilligers veel tijd 
aan spenderen, houden wij het gebruik van ingrediënten in eigen beheer.

onze Dutch Yellowtail is een hoogwaardige vis die 
als sashimi, sushi of ceviche kan worden bereid of 
kan worden gegrild, gebakken of gerookt. 

Bovendien wordt de vis door de Good Fish Foundation 
aanbevolen als ‘groene keuze’ op de Viswijzer: een 
uitstekend en duurzaam alternatief.

Kingfish Zeeland, waar de vis wordt gekweekt, is 
gevestigd in de provincie Zeeland en maakt gebruik 
van het pure zeewater van de Oosterschelde, een 
Natura 2000-natuurreservaat, om een gezonde en 
antibioticavrije delicatesse te kweken.



Onze moestuin is waar alles om draait bij 
Villa Ockenburgh, samenkomen en genieten van 
alles wat de natuur ons biedt. Dit is terug 
te vinden in de benaming van onze gerechten. 

menu
kaart

Zuurdesem (bruin of wit)

gember ...................................................................................13
gerookte zalm met een dressing van Westlandse gember 
en komkommer

trostomaat ..........................................................................13
lauwwarme, krokante kweektonijn in nori met gebrande 
ockenburghse tomaten, tomatenjus en basilicum

dragon    ............................................................................ 9.5
rundvlees óf groente kroketten van de Haagsche 
Croquetterij met mosterd en tuinkruiden

zoete ui .............................................................................. 9.5
Boeren belegen kaas van de Alexander Hoeve, met 
gemarineerde venkel en siepeljam

bloemkool    ..................................................................... 9.5
gelakte bloemkool met een soja dressing en sesam

Soep & salades

soep van het seizoen ............................................. 7.5
dagelijks wisselende soep van het seizoen met vers gebakken 
brood en boerenboter

krokus    ..................................................................................8
frisse mosterdsoep met een saffraan- soepstengel

chioggia biet    ................................................................13
wisselende groentesalade en kruiden uit Ockenburgh’s 
moestuin met siepeljam

Kinderen

tomaat .........................................................................................6
broodje rundvleeskroket met mayonaise of ketchup 

banaan ........................................................................................7
Bananenbrood met hazelnootpaste en knettersuiker

peer ..............................................................................................7
klassieke poffertjes met boerenboter en poedersuiker (12 st)

Warm

3-gangen lunchmenu ................................................28.5
de chef stelt dagelijks een 3-gangenmenu samen. Hierbij 
werkt het keukenteam met seizoens- en streekproducten 
volgens de principes van Dutch Cuisine

Rode kool ..........................................................................13.5
tartelette gevuld met Weiderund stoofvlees en een 
zoetzuur van rodekool

Couer deboeuf tomaat ................................................. 19
hollandse weiderund burger met sesam koolsla op een 
brioche bol en friet

avocado................................................................................... 13
gepocheerd henne-eitje met Hollandaise saus en een salsa 
van granny smith en avocado

dagelijks wisselend hoofdgerecht ....... dagprijs
specialiteit van de chef (ook veganistisch te bestellen)

Bites

kievietsboon ............................................................................6
briochebrood met olijfolie, bietenhummus en zeezout

indische kers    .....................................................................5
krokante avocado met een zoetzure dip (6 st) 

bintje ..........................................................................................5
verse friet met Belgische mayonaise 

olijf   .....................................................................................5.5
olijf-Gebrande noten en Perla verde olijven 

bloemkool klein     ..........................................................5.5
gelakte bloemkool met een soja dressing en sesam 

padron peper    .................................................................7.5
gefrituurde Padron peper met zeezout (10 st) 

laos ...........................................................................................9.5
gestoomde gamba rol met citroen mayonaise en Japanse curry 

zeekraal..................................................................................12
Fine de Claire oester met salsa op basis van rode wijnazijn 
(4 st of 3.1 ps) 

mosterdzaad ......................................................................7.5
rundvlees bitterballen van de Haagsche Croquetterij (6 st)

vijgen ...................................................................................11.5
plank met drie soorten boerenkaas, vijgenchutney en notenbrood

bleekselderij ..................................................................11.5
plank met drie soorten vleeswaren, vijgenchutney en notenbrood

borrel
van 12:00-20:30 uur

lunch
tot 16.00 uur

 vegan

Patisserie (gehele dag te bestellen)

seizoenstaart ..................................................................4.5

citroen ..................................................................................4.8
meringue taartje van citroen

jonagold ..............................................................................5.5
tarte tatin van Jonagold appels met vanille saus en 
Atsina cress



Sides voor lunch & diner

kervel    .................................................................................5
kruidensalade uit de moestuin met dragon

bintje .......................................................................................5
verse friet met Belgische mayonaise

Kinderen

komkommer ....................................................................... 8.5
rundvleeskroket met friet, groentesnacks en mayonaise

gele wortel ...................................................................... 8.5
krokante scholfilet met friet en groentesnacks

oregano ............................................................................. 8.5
pizza Ockenburgh met tomaat, mozzarella en courgette

munt ..........................................................................................3
bolletje ijs met slagroom

Menu Ockenburgh

3-gangen menu ..........................................................39.5
de chef stelt dagelijks een 3-gangen menu samen. Hierbij 
werkt het keukenteam met seizoens- en streekproducten 
volgens de principes van Dutch Cusine

Desserts

vijgen ................................................................................11.5
plank met drie soorten boerenkaas, vijgenchutney en 
notenbrood

wilde kiwi ......................................................................... 9.5
moestuintje van pure chocolade met gekonfijte groenten 
en fruit 

framboos     ...................................................................... 9.5
yoghurtijs pastille, met rozenwater gesuikerde 
rozenblaadjes en frambozen

amandel     ...................................................................... 9.5
vegan tiramisu, inside out, met Amaretto lange vingers 
en cacao

dagelijks wisselend dessert .............................. 8.5
specialiteit van de chef (ook veganistisch te bestellen)

Voorgerechten

kievietsboon .........................................................................6
briochebrood met olijfolie, bietenhummus en zeezout 

grote zeekraal ................................................................12
Fine de Claire oester met een salsa op basis van rode 
wijnazijn (4st) 

cherrytomaat ...................................................................13
lauwwarme, krokante kweektonijn in nori met gebrande 
ockenburghse tomaten, tomatenjus en basilicum

laos ........................................................................................ 9.5
gestoomde gamba rol met citroenmayo, Japanse curry en sesam

waterkers ..............................................................................13
kalfstartaar met halvanaise van tuinbonen en waterkers

bloemkool     ................................................................... 5.5
gelakte bloemkool met een soja dressing en sesam

dagelijks wisselend voorgerecht .................12.5
specialiteit van de chef (ook veganistisch te bestellen)

(Bekijk onze dessertwijnen op onze drankenkaart)

diner
vanaf 17.00 tot 20.30

Hoofdgerechten

sojaboon ..........................................................................20.5
gegrilde heilbot met paksoi, sojabonen en miso saus

grote trostomaat .......................................................23.5
lauwwarme, krokante kweektonijn in nori met gebrande ock-
enburghse tomaten, tomatenjus en basilicum

Coeur de boeuf tomaat .............................................19
hollandse weiderund burger met sesam koolsla op een 
brioche bol met friet

zwarte olijf ...................................................................22.5
kalfs Picanha met een krokant van zwarte olijf, romanesco 
en aardappel espuma 

granaatappel    ...........................................................18.5
gerookte zoete aardappel met linzen, kikkererwten en 
hummus van zwarte curry

tuinbonen     .................................................................18.5
ravioli gevuld met doperwten en saus van tuinbonen

dagelijks wisselend hoofdgerecht ..............21.5
specialiteit van de chef (ook veganistisch te bestellen)



Iets te vieren?

Ontspannen vergaderen 
bij Villa Ockenburgh 

Loop vanaf nu 
het Kabouterpad 

Klop dan aan bij Villa Ockenburgh! 
wij verwelkomen jou graag voor elke 
feestelijke gebeurtenis. Villa 
Ockenburgh bevindt zich op Landgoed 
Ockenburgh en wordt omringd door 
prachtige natuur. 
wij vinden dat er altijd een reden 
is voor een feestje. Zo kun je bij 
ons terecht voor een babyshower, 
kinderfeestje, bijpraten met 
vriendinnen tijdens een high tea, 
borrelen met collega’s, dineren 
voor oma’s verjaardag en jouw 
huwelijksdag! wat dacht je van het 
jaarlijkse bedrijfsfeest dat aan 
vernieuwing toe is? wij denken 
graag met je mee en zijn niet bang 
om out of the box te gaan. 

Naast feestelijke bijeenkomsten 
biedt Villa Ockenburgh ook passende 
ruimtes om te vergaderen; midden in 
een groene oase. Dit zal de zeker 
inspiratie ten goede doen! 
Villa Ockenburgh biedt 
verschillende ruimtes, er is voor 
ieder wat wils. Een sfeervolle 
Kas, het groene Pompoenenveld, de 
fleurige Moestuin en de met stijl 
ingerichte zalen op de eerste 
verdieping van de Villa. Keuze 
genoeg!

Onze medewerkers staan voor jou 
klaar en nemen alle zorgen uit 
handen. Samen maken we van jouw 
event een groot succes.

Vergaderen bij Villa Ockenburgh 
is een unieke ervaring. De 
inspiratievolle ruimtes bieden 
de mogelijkheid om in alle rust 
bijeen te komen. Uiteraard 
onder het genot van de juiste 
culinaire brandstof. wij 
bieden arrangementen voor 2/3-

uurs vergaderingen, halve dag 
vergaderingen en vergaderingen 
voor de hele dag. Naast de 
arrangementen zijn er verscheidene 
uitbreidingen mogelijk! 

Neem voor meer informatie contact 
op via events@villaockenburgh.nl

De route is gemarkeerd met kabouterpaaltjes en langs 
het pad zijn nog meer kabouters te ontdekken. De 
route is ca. 1 km en geschikt voor alle leeftijden. 
Leuk om met het gezin, opa en oma, oppas, dagopvang, 
schoolklas of tijdens een kinderfeestje te bewandelen.
Bij de kas achter de villa is een kaboutertas voor 
€5,- te koop. Het herbruikbare rugzakje is gevuld 
met een kaboutermuts, vergrootglas, pakje drinken en 
een stuk fruit. Het Kabouterpad is tot stand gekomen 
dankzij de inzet van vrijwilligers van Stichting tot 
behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. Het 
merendeel van de items is gemaakt met materialen uit 
het bos. Van een omgevallen boom zijn bijvoorbeeld de 
paddenstoelenzitjes gemaakt. Veel speurplezier!

De vrijwilligers van 
Villa Ockenburgh 
we willen graag wijzen op de verschillende activiteiten 
die op Ockenburgh plaatsvinden. Op zondagmiddag zijn er 
regelmatig optredens van muziekbandjes, veelal uit de 
regio, om bij te wonen. Op de tweede zondag van elke 
maand, onder de titel Vijf voor Twaalf, met actuele 
gasten uit de omgeving. Elke laatste donderdag van 
de maand is er een filmavond in ons theater. Al deze 
activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers 
die hun kennis en ervaring ten dienste stellen aan 
Ockenburgh. Vrijwilligers zijn ook verantwoordelijk 
voor de moestuin naast de Villa, de bloemen en voor het 
onderhoud van het gebouw. Die moestuin is geschoeid op 
een 17de-eeuwse leest, passend bij de buitenplaats die 
Jacob westerbaen destijds liet aanleggen. in de tuin 
staan kruiden en groenten die het restaurant van de 
Villa gebruikt, zoals de vergeten groenten pastinaak en 
tuinmelde. wie dat wil kan een fruitboom adopteren. 



alcoholisch
Bieren

brand van de tap 0.25l ..........................................3.50
heineken 0.0% van de tap ....................................3.50
affligem blond, dubbel, trippel & 0.0%  ....4.75
amstel radler 0.0% .....................................................3.50
amstel radler 2% .........................................................3.50
birra Moretti ..................................................................3.75
seizoensbier........................................................dagprijs

Sterk

bacardi carta blanca ..............................................6.20
bacardi añejo cuatro ...........................................6.70
bacardi reserva ocho ...........................................8.00
don papa rum 10 yr ....................................................9.00
bombay sapphire dry gin ......................................6.00
bombay bramble gin ..................................................6.50
copperhead gin ............................................................9.00
ferdinands saar dry gin ......................................9.00
42 below vodka ...........................................................6.00
van kleef jonge & oude jenever ...........................4.50
johnnie walker red label ...................................6.80
jameson ...........................................................................7.80
dewar's scotch whiskey 12 yr ..........................7.50
dewar's white label .................................................6.00
aberfeldy 12 yr .........................................................9.00
craigellachie 13 jaar .............................................9.00
bulleit bourbon ..........................................................7.50
pearse irish whiskey ...............................................8.50
paul giraud cognac vieille reserva 25 yr ...........14.00
paul giraud v.s.o.p. ...................................................9.50

warme drank

Frisdrank en water

coca cola / zero .....................................................3.10
ice tea / green .........................................................3.10 
fanta / cassis / sprite / rivella ..................3.10 
tonic / bitter lemon / gingerale ..................3.10 
karaf kraanwater villa bijzonder .............2.00 
mineraal water 0.25 plat/bruis ........................2.80
earth water 0.75 plat/bruis ................................6.00
chocomel / fristi ......................................................3.10

Sappen

verse jus d'orange .................................................3.90
biologische appelsap ..............................................3.50
verse fruit smoothie ..............................................4.50 
tomatensap......................................................................3.30

Mixers

fever tree tonic / gingerbeer ....................4.30

Koffie en warme chocolademelk

koffie .................................................................................3.10
espresso ..........................................................................3.10
espresso macchiato .................................................3.30
cappuccino ....................................................................3.50
caffè latte .....................................................................3.80
latte macchiato ...........................................................3.80
dubbele espresso .......................................................3.80
flat white ........................................................................4.40
extra shot espresso ..............................................1.10
cuban coffee ............................................................. ..7.75
met Bacardi Fuego & Cubaanse boerenjongens

irish Coffee ...................................................................7.75
met Ierse whisky

Thee

earl grey ........................................................................3.30
zwarte thee uit India met bergamotolie en citrus tonen

groene jasmijn ..........................................................3.30
milde, groene thee met toevoegingen van de jasmijnbloem

rooibos ..............................................................................3.30
kruideninfusie uit Zuid-Afrika. Bevat geen cafeïne/theïne 

pure white ..................................................................... ..3.30
zachte, fruitige thee. Witte thee wordt nauwelijks bewerkt 
waardoor alle gezonde eigenschappen bewaard blijven

golden Oolong ......................................................... ..3.30
deze thee zit tussen een groene en zwarte thee in. 
De thee heeft een heerlijke nootachtig aroma

sencha ............................................................................ ..3.30
Japanse gestoomde groene, volle en romige thee 

verse munt ................................................................. ..3.75
verse gember ..............................................................3.75
gember citroengras ...............................................3.75

al onze koffies kunnen geserveerd worden 
met sojamelk of havermelk



PSV/Dessertwijn/Likeur

taylor's select ruby port.................................4.95
(Douro, Portugal) touriga francesa, tinta roriz, 
touriga nacional

taylor's late bottled vintage port........6.95
(Douro, Portugal) touriga francesa, tinta roriz, 
touriga nacional

taylor's 10 year old tawny port..............9.95
(Douro, Portugal) touriga francesa, tinta roriz, 
touriga nacional

campari ..............................................................................4.50
château peyrade ......................................................6.75
(Muscat de Frontignan, Languedoc, Frankrijk) muscat

viu manent noble semillon .............................5.50
(Colchagua, Chili) sémillon

de moya gloria dulce monastrell ........... ..6.00 
(Valencia, Spanje) monastrell

diverse likeuren .......................................................5.00
(Amaretto, Liqor 43, Baileys) 

advocaatje met slagroom ...............................4.75

Mousserende wijnen

mistinguett cava brut........................5.10 / 36.00
(Penedès, Spanje) macabeo, parellada, xarel-lo

la tordera spumante rosé............5.60 / 46.00
(‘Cuvée di Gabry’, Veneto, Italië) merlot, incrocio manzoni

pol roger brut........................................................52.50
(Champagne, Frankrijk) chardonnay, pinot noir, pinot meunier

laurent-perrier cuvée brut....... 8.50 / 60.00
(Champagne, Frankrijk) chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Cocktails

bekijk onze cocktailkaart! 

wijnen

wit
Fris / Mineralig / Groen

berticot sud-quest, frankrijk.....................................................................................................5.50 / 27.50
sauvignon blanc

prinz riesling trocken, Rheingau, Duitsland.....................................................................43.00 (fles)
riesling

chateau barbanau l'instant blanc, provance, frankrijk.............................................46.50 (fles)
vermentino, clairette

Fruitig / Stuivend / Bloemig

sedosa organic blanco, castilië, la mancha, spanje....................................................6.00 / 30.50
sauvignon blanc, viura

premier rendez-vous, languedoc, frankrijk........................................................................5.75 / 29.50
viognier/marsanne

Les dames blanches de sud, Rhone vallei, frankrijk ...................................................36.00 (fles)
viognier, marsanne, grenache blanc en roussanne

Wilhelm Walch prendo pinot gritio, alto adige, Italië...........................7.50 / 37.00 (fles)
pinot grigio

Krachtig / Aromatisch / Gelagerd

J. Lohr winery Cypress Chardonnay, Californië, amerika..........................................40.00 (fles)
chardonnay

viu manent chardonnay reserva, colchagua, chili....................................7.50 / 37.00 (fles)
chardonnay



rose

l'aureole rosé, languedoc, frankrijk.......................................................................................5.50 / 27.50
cinsault

barón de ley rosado, rioja, spanje.......................................................................................6.25 / 34.00
tempranillo

rood

Zacht / Toegankelijk / Fris

grangeneuve tentation de la marquise bio, rhône, frankrijk..........................6.75 / 35.00 
grenache, syrah

j. lhor Winery Cypress zinfandel, Californië, amerika............................................41.00 (fles) 
zinfandel, alicante bouschet, petite syrah

Weingut seeger blaufränkisch, Baden, Duitsland....................................................46.50 (fles) 
blaufränkisch

Fruitig / Sappig / Structuur

sedosa organic tinto, castilië, la mancha, spanje ..................................................5.50 / 27.25 
tempranillo, syrah, merlot

Viu manent cabernet sauvignon gran reserva, Colchagua, chili ...............37.50 (fles) 
cabernet Sauvignon, cabernet franc

delaire graff estate shiraz, stellenbosch, zuid-afrika.................................................48.00 (fles) 
syraz

Krachtig / Vol / Aromatisch

simonsig cabernet - shiraz cultivar, stellenbosch, zuid-afrika........................5.95 / 30.00 
cabernet sauvignon, shiraz

agapes de rieufret graves rouge, bordeaux, Frankrijk........................................54.25 (fles) 
cabernet sauvignon, merlot 

barón de ley reserva, rioja, spanje.....................................................................................46.00 (fles)
tempranillo


