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High Tea
U geniet van een heerlijke High Tea gedurende 3 uur. Vanaf 2 personen te boeken.

Zoet: €19,50 p.p.

Uw High Tea bestaat uit o.a. hartige taartjes, gevulde wraps, sandwiches, scones

Hartig: €21,00 p.p.

met huisgemaakte jam, bonbons en onbeperkt thee of 2 kop koffie per p.p.
High Wine
U geniet van een heerlijke High Wine gedurende 3 uur. Vanaf 2 personen te

€25,00 p.p.

boeken. Uw High Wine bestaat uit o.a. hartige taartjes, gevulde wraps, olijven,
spies, komkommer met dipsaus, 2 kleine broodjes belegd, warm broodje,
en bladerdeeg hapjes. 1 fles wijn per 2 personen ( of 3 consumpties p.p.).
High Beer
U geniet van een heerlijke High Beer gedurende 3 uur. Vanaf 2 personen te

€25,00 p.p.

boeken. 4 biertjes bij inbegrepen p.p. waarvan 1 speciaalbier. 9 diverse hapjes
zoals mini piza rol, mini hamburger, kaas, diverse soorten worst, hartige bladerdeeghapjes, 2 soorten belegde broodjes, gehaktballetje en bittergarnituur.
BBQ incl. consumptie v.a. 10 personen ( geen sterke drank)

€27,00 p.p.

U geniet van een heerlijke BBQ gedurende 3 uur. De BBQ bestaat uit o.a:
4 stukken vlees p.p., 2 soorten salades, rauwkost, stokbrood met div. sauzen
en onbeperkte consumptie.
Tafel Grill v.a. 8 personen incl. 3 consumptie ( geen sterke drank)
U geniet van een heerlijke Tafel Grill gedurende 3 uur. De Grill bestaat uit o.a.
4 stukken vlees p.p., salade, rauwkost, stokbrood met div. sausen, komkommer,
paprika, fruit, bak frietjes of krieltjes en 3 consumpties per persoon.

€23,50 p.p.
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Kleine groepen (tot 12 personen)
Klootschieten met gevulde bolderkar voor onderweg:

€5,00 p.p.

Gedurende 3 uur beschikt u over een bolderkar die gevuld is met lekkernijen voor onder-

€2,00 p. kind

weg w.o. eenkan koffie, diverse frisdranken en hartige hapjes voor een tussenstop. Voor

Max. €50,-

de evt. kids zakje chips. Uitgestippelde route om te kunnen klootschieten, uitleg spelregels, hark voor ophalen van de kloot uit struiken sloot. En natuurlijk de bolderkar om
alles mee te krijgen en vermoeide kindervoetjes te ontlasten. Mocht u een kloot verliezen
onderweg dan worden hier kosten voor berekend van € 12.00 per kloot.
Kinderen tot 3 jaar kunnen gratis deelnemen. 3 tot 10 jaar € 2.00 per kind.
Klootschieten alleen een route:
Gedurende 3 uur beschikt u over een route waarbij u gezellig met elkaar het spel klootschieten kunt uitoefenen. U krijgt per groep 2 kloten en 1 reserve mee in een tasje en een
hark om deze uit de sloot te halen mocht deze er in zijn gekomen. Mocht u een kloot verliezen onderweg dan worden hier kosten voor berekend van € 12.00 per kloot.
Kinderen t/m 10 jaar kunnen gratis deelnemen.

Buitenspelen XL
Bij dit arrangement beschik je 1 dagdeel over div. buitenspelen voor een actieve buiten
activiteit als groep. Deze spelen zijn voor zowel jong als oud. Let op: Kinderen niet laten
spelen zonder toezicht van volwassenen.
De spelen bestaan uit :
•

Badminton

•

Jeu de Boules

•

Micado XL

•

Janga XL

•

Kubb

•

Domino XL

•

Darten XL

€25,-
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Bubbel - Bal :

6 ballen voor 2 uur speelplezier € 250,-

Iedere 2 extra ballen € 50,-

De naam doet het al vermoeden: Bubbelbal spelen doe je met een grote met lucht gevulde “bubbel” om je heen.
Deze werkt als stootkussen, maar ook als valbreker, die ervoor zorgt dat je altijd zacht landt. Dat is maar goed
ook: tijdens een potje Bubbel Football, zoals de activiteit internationaal ook wel wpwordt genoemd, zijn de
valpartijen niet op 1 hand te tellen. Je kunt je armen niet gebuiken werkt daar zeker aan mee. De mogelijkheid
om zonder gevaar eens flink op elkaar te botsen is voor veel bubbelbal spelers moeilijk te weerstaan. Alles bij
elkaar staat Bubbelbal garant voor een middagje hillaritiet op het gras op onze locatie. Daarbij de ideale activiteit voor bijv. een vrijgezellenfeest, uitje met vrienden of collega’s, familiedag of buurtfeest.			
									

Archery Attack :											
Archery Attack is de nieuwste teamsport in Nederland. Gewapend met een handboog en speciale rubber-pijlen
(pijlen met een zachte rubberen ‘punt’) ga je in twee teams de strijd met elkaar aan. Archery Attack is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Heb je een groep van 20 personen dan is het fantastisch om 10
tegen 10 te spelen. Iedere deelnemer krijgt zijn eigen boog en een aantal pijlen in het begin. Van hieruit gaat het
spel pas echt beginnen. Omdat de pijlen een zachte rubberen punt hebben is Archery Tag heel veilig maar wat
het zo spannend maakt, is de snelheid waarmee er geschoten kan worden. Het verstoppen en ontwijken van
pijlen die van alle kanten om je heen vliegen is werkelijk waar fantastisch! Je krijgt eerst een korte uitleg, en
uitleg hoe je met pijl en boog moet schieten.									
												

Dart-Voetbal :											
Wie heeft de beste traptechniek van je team of je club? Probeer samen met je team en clubgenoten eens 180
te scoren met je voeten. Mocht je nu niet zo goed zijn met je voeten dan kun je het uiteraard ook proberen met
een tennisracket en een tennisbal of je probeert een bal op de triple 20 te gooien met je handen. Alle sporters
die denken over een dodelijke precisie te beschikken van het gooien, slaan of trappen van een bal kunnen met
Dart-Voetbal hun kwaliteiten testen. Naast de officiële dart vormen zoals 501 naar 0 met dubbel uit kan je ook
simpelweg de hoogste score halen.										
			

Stormbaan :									
Niet alleen de krachten meten, maar ook kijken hoe het met de flexibiliteit, snelheid en vooral ook de lachspieren gesteld is. Daarvoor moet je toch echt een stormbaan huren. Zo’n opblaasbare baan staat garant voor een
middagje plezier met vrienden, familie of collega’s en is een leuke activiteit

en de perfecte aanvulling op

elk feestje.											

Springkussen :								v.a € 120,- per dag
Bij ons kunt u ook een springkussen bestellen. Ze zijn verkrijgbaar in div. grootes en soorten. Wij zorgen dat u
springkusssen komt op uw gewenste dag en tijd en klaar voor veel speelplezier. U zult er geen kind meer aan
hebben.		
										

Div. combinatie arrangementen :
•

Dart-Voetbal met Bubbel-Bal voor 2 uur vermaak:                                             € 25,00 p.p. vanaf 10 personen.

•

Dart-Voetbal met Bubbel-Bal en Stormbaan voor 2 uur vermaak:                € 32,50 p.p. vanaf 10 personen.

•

Dart-Voetbal met Bubbel-Bal en Archery-Attack voor 3 uur vermaak:        € 32,50 p.p. vanaf 10 personen.

•

(Voor andere combinatie’s neemt u contact met ons op)							
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Bloemschik workshop
(v.a. 8 personen te boeken of vaste avonden)
•

Gedurende 3 uur zult u een prachtig bloemstuk maken onder begeleiding van een
ervaren bloemist

•

Voor de workshop zijn alle materialen inbegrepen u hoeft dus niks zelf mee te nemen.

•

We beginnen de avond onder genot van koffie met wat lekkers.

•

We sluiten af door nog gezellig na te kletsen onder genot van één consumptie met
wat te knabbelen.

•

Na een gezellige avond gaat u met een prachtig zelf gemaakt bloemstuk naar huis.

€37,00

