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         Consumptie prijzen en Drank arrangementen voor groepen vanaf  20 pers. 

Koffie/Thee.    1,80  Bier Grolsch  per glas    2,20 

Koffie/Thee met Caké.  2,75  Bier Grolsch  pijpje   2,75 

Koffie/Thee met krentenweger 3,25  Div: Frisdrank per glas   2,20 

Koffie/Thee met Petit Four.  3,75  Div: Frisdrank per flesje  2,50 

Koffie/Thee met Appelgebak.  4,50  Div: Huis wijnen   3,20 

Koffie/Thee met gem. Gebak.  4,50  Div:  Jenevers    2,50 

Glas Sekt of Prosecco  vanaf.  2,75  Malibu-Passoa-Peach tree enz. 3,20 

Glas  Hugo.    2,50  Whisky-Rum-Gin  enz.   3,50 

Koffie/Thee  na schenken.  1,00  Fr.Cognac – Grand Manier enz. 4,50 

================================================================================== 

Drank arrangementen  vrij drinken van het binnenlandse assortiment, bestaande 

uit :   frisdranken, bier pijpjes,  huiswijn, jenevers, Vieux, Berenburg, Apfelkorn, 

Port, Sherry, Vermouth.         Van Bar gehaald.  Incl. Bar personeel. 

• Vrij drinken – 3 uur.   €.  16,00 

• Vrij drinken -  4 uur.   €.  18,50 

• Vrij drinken -  5 uur.   €.  22,50 
Deze prijzen gelden voor gemende gezelschappen. wenst U met bediening dan komen  de 

Kosten van het bedienend  personeel er apart bij. 

 

Uiteraard kunt u ook gewoon de consumpties per glas afrekenen. (op na calculatie ) 

 

Tevens bestaat de mogelijkheid consumptiemunten uit te geven kosten €. 2,30 per 

munt voor gehele binnenlandse assortiment.  

Voor Bruiloften en Jubileums enz. kunnen we met U een vaste prijs afspraak maken indien U dat 

wens, graag informeren we U hierover. 
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   FEEST ARRANGEMENTEN. 

Feest arrangement ’s middags. 

Ontvangst rond 15.00 uur met koffie/Thee met petit four.   

  Gezellig borrelen tevens serveren wij  twee luxe koude hapjes.    

  Rond 17.00 uur  staat er een warm en koud buffet voor U klaar. 

Tegen 19.00 uur even tijd om op te frissen voor het avondfeest. 

       Prijs op aanvraag. 

 

 

   ======================== 

 

 

 

Feest arrangement  ’s middags.  4 uur. 

Ontvangst met koffie/ Thee inclusief na schenken. Na felicitatie serveren wij uw gasten een 

glas Hugo. Verdere middag hebben uw gasten vrije keus in wat ze drinken van binnenlands 

assortiment. Vervolgens wordt er een kop groente soep geserveerd, aansluiten een reuze 

pan buffet waarin U of een van ons personeel heerlijke vleesgerechten bereid. Ter afsluiting 

van de middag staat er een ijs buffetje voor U klaar. 

• Koffie of Thee.        *  Reuze pan buffet met o.a. 

• Glas Hugo.            Vlees en Zalm salade, gebakken aardappels, 

• Vrij drinken.             Friet, warme groente, groene sla. Rauwkost. 

• Reuze pan.             Varkenshaas, kip spies, procureurlapjes, shoarma.  

• IJs buffetje.         *  ijs buffetje met o.a. 
Bolletjes ijs drie soorten, warme kersen en     chocolade 

saus, wafels en slagroom. 

 

 

Prijs op aanvraag. 
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RECEPTIE   ARRANGEMENT.  3 uur. 

Koffie of Thee met gemengd Gebak van buffet Tafel.    

Vrij drinken van binnenlands assortiment.      

Tijdens de receptie serveren we twee maal gemende luxe hapjes.   

en een maal gemengde warme hapjes.      

Zoutjes en nootjes op tafels.        

       Prijs op aanvraag. 

 

   FEEST AVOND ARRANGEMENTEN.  4 uur. 

Ontvangst van uw gasten met koffie of Thee met gesorteerd gebak.   

Vrij drinken van binnenlands assortiment.       

Tijdens de avond  serveren we twee maal gemengde luxe koude hapjes,   

en twee maal gemengde warme hapjes.       

Ter afsluiting  Koffie of Thee met een broodje Ham en broodje Kaas (op tafels.)  

       Prijs op aanvraag. 

Dit arrangement kan ook zonder vrij drinken  en drank op nacalculatie. 

             

Ontvangst van uw gasten met een glas  prosecco.     

Naar wens Koffie of Thee.        

 Vier uur  vrij drinken van binnenlands assortiment.    

Tijdens de avond drie maal gemengde warme hapjes.    

En tegen einde van de avond punt zak met friet.    ( of broodje met beenham,        

        eventueel met Koffie of Thee.) 

       prijs op aanvraag. 
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   VERJAARDAGS  FEEST.         4 uur. 

 Vier uur vrij drinken van binnenlands assortiment.  ( van bar gehaald)        

 Tijdens de avond serveren we tweemaal gemengde luxe koude hapjes.        

 en twee maal gemengde warme hapjes.            

 Zoutjes en nootjes op tafels.              

       Prijs op aanvraag. 

 

   JUBILEUM  FEEST.     4 uur.      Minimaal 40 personen   

    

Ontvangst gasten met koffie of thee met petit four en caké.      

 Vrij drinken van binnenlands assortiment. ( incl.bediening) 

 Nootjes op tafel.            

Keuze uit Buffet A. of B  of C.. 

      Prijs op aanvraag. 

 

 Kinderkorting op deze arrangementen; 

 t/m 12 jaar  40% korting,  en van 13 t/m 15 jaar 20% korting 

 

als aanvulling op uw feest stellen wij een geluidsinstallatie ter beschikking, wens U een band of 

discotheek dan kunt contact opnemen met een band/discotheek en hiermee zelf afspraken maken, 

graag horen we van U waarvoor u kiest zodat we hiermee rekening kunnen houden.  Verdere zaal 

opstelling altijd met u in overleg of dit nu tafel klein -   grote of praattafels moeten zijn.  Een 

eventuele beamer staat ter beschikking, wel even een  dag van te voren testen. 
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    MIDGETGOLF  ARRANGEMENTEN. 

 

 U wordt ontvangen met een kopje Koffie of Thee met Krentenweger.        

 één ronde van 18 holes midgetgolf,  (op golf terrein overzijde straat.)        

 daarna gezellig op ons terras na borrelen  U krijgt vier consumptie munten    

 per persoon, en we serveren 2 x gemengde warme hapjes.         

        Prijs op aanvraag. 

 

    ================ 

 

 Ontvangst met Koffie of Thee met Cake.      

 één ronde van 18 holes midgetgolf          

 Na afloop staat op ons terras een gezellige BBQ (standaard) voor U klaar.   

         Kosten;      inclusief 3 consumptie munten        

                            Inclusief 3 uur drank arrangement  

         Prijs op aanvraag. 

 

    ================ 

 

    Arrangement kinderen t/m 12 jaar. 

 Ontvangst met een glas frisdrank naar keuze.     

 één ronde van 18 holes midgetgolf. 

Als afsluiting  patat met kroket of frikandel  of naar keuze pannenkoek met siroop en 

poedersuiker incl. nog een glas frisdrank 

                  Prijs op aanvraag. 
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   CASINO ARRANGEMENT.    Minimaal 20 personen. 

  

             Uw Gasten worden ontvangen met Koffie / Thee  met Petit four.             

 Daarna een uitleg van het spel regels, waarna de casinoavond begint 

 in de loop van de avond wordt er een pauze ingelast. 

 Waarna het spel hervat wordt, op het einde van de avond is een        

 prijsuitreiking mogelijk.       

 Wij serveren die avond twee maal gemengde luxe koude hapjes              

 en twee maal gemengde warme hapjes.                

      Kosten;  incl. 3 consumpties . 

     Incl. drie uur drank arrangement . 

         Prijs op aanvraag. 

 

 

 

   KLOOTSCHIET  ARRANGEMENT. 

 

 We ontvangen uw gasten met Koffie / Thee  met krentenweger.             

 U wandelt op loop afstand naar de klootschiet baan op Het Hulsbeek. 

 Eventueel met bolderkar, van ons krijgt u materiaal- score lijst- en een 

 duidelijke speluitleg mee.                  

 Bij terug komst staat er voor u een heerlijk stamppot buffet klaar. 

 ( in de zomer maanden kan dit een BBQ zijn ).             

     Kosten;     incl. 3 consumpties  . 

     Incl. 3 uur drank arrangement  . 

       Prijs op aanvraag. 
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                   ARRANGEMENT.    GPS  TOCHT. 

  

 Ontvangst met koffie / Thee met Appelgebak.          

 GPS tocht je gaat op zoek naar waypoints  in de omgeving voor 

 aanwijzingen voor het vinden van de schat.  Tijdduur + 1.1/2  uur.        

   

 Na afloop staat er een heerlijke stamppotbuffet voor uw klaar.           

     Kosten;  incl. 3 consumpties  . 

                Incl. 3 uur drankarrangement . 

 

 

 

 

   ARRANGEMENT.    PUZZELTOCHT. 

 

 Ontvangst met koffie / Thee  met krentenweger.   

 U wordt op weg gestuurd met een duidelijke route beschrijving  over  

  recreatiepark Het  HULSBEEK. Tijdens  de wandeling moet u met uw groep 

diverse vragen op oplossen.     Tijdduur +  1.1/2 uur.    

Na afloop staat er voor u een gezellige BBQ  klaar.    

       Kosten;   incl. 3 consumpties . 

     Incl. 3 uur drank arrangement . 

        Prijs op aanvraag. 

 ===================================================================== 
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    STEL ZELF UW ARRANGEMENT SAMEN. 

 ===================================================================== 

  In onze activiteiten map vindt u diverse spelmogelijkheden waarmee 

  U zelf een programma kunt samenstellen. 

  Indien u ons aangeeft wat uw wensen zijn, maken wij er voor U een   

leuk   Arrangement van. !                prijzen onder voorbehoud. 

  

Ruime keuze uit onze activiteiten. 

Uw feest of gelegenheid aankleden met een leuke activiteit? Dan zit U goed bij ons, we beschikken 

namelijk over tal van activiteiten en hebben een prachtig terrein in het bos tegenover ons pand. 

Maak de dag of avond net iets spannender of leuker door een keuze te maken uit een van onze vele 

bezigheden, tevens weten wij de weg na allerlei andere mogelijkheden op het Hulsbeek waarmee wij 

U graag een onvergetelijke dag bezorgen. 

In samen werkingen met entertainers bureau verzorgen we de volgende activiteiten, zowel voor 

binnen als buiten. 

 

Oud Hollandse Spelletjes.  Binnen   Kosten €. 2,50  per persoon. 

 

Niet zomaar een spelletje. 

Gezellig binnen in de zaal stellen wij voor U  10 diverse oud Hollandse spelletjes zoals bijvoorbeeld 

Sjoelen, ringwerpen, tafel hockey ect. op .  een score lijst is hierbij mogelijke. 

 

Lasershot.   Binnen                 Kosten €. 225,00  totaal 2 uur. 

 

Kleiduifschieten in een moderne jas. 

Heeft u een familie of bedrijfsfeest ? Dan is laser shooting de oplossing voor een geslaagde avond 

Het laser shooting bestaat uit een computer met beamer en lasergeweer of pistool, het is niet nodig 

om dit buiten te doen. Het kan gezellig in de zaal en er hoeven geen rare pakken voor aangetrokken 

te worden, er zijn maar liefst 5 verschillende schietmogelijkheden. Natuurlijk is het competitie 

element niet vergeten, want de computer registreert ook de score. 

 

Casino Avond.    Binnen                 Kosten  €. 125,00 per Tafel ( 4 uur ) 

Gezellig een gokje wagen ? . 
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Met croupiers en professionele tafels voor Roulette of Black Jack  creëren wij een gezellige, stijlvolle 

sfeer, zoals u die in het casino tegenkomt. 

Bij ontvangst krijgen uw gasten nep geld, waarmee ze bij de speeltafel fiches kunnen kopen. Aan de 

speeltafel worden de regels bij aanvang en gedurende de avond meermalen uitgelegd, waardoor 

iedereen in staat wordt gesteld de spelen aan tafels te kunnen volgen. 

In de pauze krijgen u gasten nog een aanvulling van hun geld, en na afloop kan er eventueel een prijs 

worden gegeven met opbod voor de meeste bieder. 

Vooral voor kleinere groepen is een casinoavond een gezellige en betaalbare mogelijkheid. De avond 

kan verder ingevuld worden met bijvoorbeeld een buffet of barbecue. 

Ik hou van Holland.   Binnen  .minimaal 15 pers Kosten 11,00 per persoon. 

Geschikt voor groepen van 30 t/m 100 personen verdeelt in 2 groepen en maximaal 4 groepen. 

Ik hou van Holland het meest grappige spel van Nederland  bestaande uit verschillende rondes zoals 

Zing maar door, Woordspellen, Raad de BN’er en nog veel meer. 

Welke teams behalen de meeste punten en winnen de finale.  

Allemaal spelonderdelen die tijdens het feest de meeste hilarische momenten oplevend, U speelt 

met uw collega’s, vrienden of buren dit populaire spel. 

U kunt de opdracht geven dat iedereen in oer-Hollandse kleding verschijnt. 

 

Themafeesten  Binnen                      prijs na offerte vanaf  €. 450,00 

Laat uw feest verzorgen in een thema ! 

Entertainers zullen uw avond gaan verzorgen, naast aankleding van de zaal in het gekozen thema 

zullen zij de avond in stijl voor u gaan begeleiden. 

De thema feesten zijn er in de volgende Thema’s      Apres ski.   Middeleeuwen.   Reis om de 

Wereld.   Ziekenhuis op stelten.     Piraten avond. 

B.V. Piratenavond      20.00 uur U wordt welkom geheten en ontvangen door onze Piraten, waarna u 

een kopje koffie/Thee kunt gaan genieten. 

20.30 uur  Aanvang piraten spelen, in de zaal staan een aantal spelen opgesteld. De gasten zijn in 

teams verdeeld om mee te doen met onze piraten. Van ieder team is een kapitein die steeds weer 

één of meerdere van zijn piraten aanwijst om mee te doe met de volgende onderdelen; 

* Flessen drank hengelen.    * Armworstellen   * Roeispaan hangen.    * Buks en Pistool schieten. 

Tijdens de avond heeft u de mogelijkheid om te gaan genieten van een heerlijk Buffet. 

23.00 uur De piraten maken een eind aan de spelen en de drank mag rijkelijk vloeien, ook de muziek 

gaat iets harder. 

23.45 uur  Afsluiting van de avond met prijsuitreiking. 

Laat ons uw wensen weten en wij maken een passende offerte voor U ! 

 


