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Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1782
Wij maken uw evenement 
culinair en heugelijk!

U staat op het punt om een evenement te organiseren in 
één van de prachtige ruimtes van het Mauritshuis. Wij, 

Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, verzorgen hierbij 
met veel plezier uw diner, walking dinner, lunch, borrel of 
andere gelegenheid. De mogelijkheden hierbij zijn zeer 
uitgebreid en voordat wij u informatie hiervoor verstrekken 
spreken wij u graag eerst over uw wensen.

De Witte keukenbrigade werkt uitsluitend met de beste in-
grediënten en maakt hierbij alle gerechten volledig in eigen 
keuken. Niet werken wij alleen met de beste producten; ook 
maken wij deegwaren, sauzen, soepen en alles wat u kunt 
bedenken vers in onze prachtige keuken.
Kwaliteit, waar al meer dan 235 jaar aan gewerkt wordt 
op het hoogste niveau, welke wij graag met u delen in het 
mooiste museum van Den Haag!
Deze brochure om u alvast in de juiste stemming te brengen 
en waarmee u alvast een indruk kunt opdoen over hetgeen 
u van ons kunt verwachten.

In deze brochure vindt u de gegevens van onze afdeling 
reserveringen. Wij kunnen u telefonisch of in een persoon-
lijk gesprek precies vertellen wat er allemaal mogelijk is.

Sociëteit De Witte

CULINAIR
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