Verjaardag en familiedag mogelijkheden 2020
Hartelijk dank voor jullie interesse om een verjaardag of familiedag te organiseren bij Heggies
Speelschuur. Onderstaand treft u een opsomming van mogelijkheden met bijbehorende
arrangementen. Mochten jullie andere ideeën hebben dan horen wij dat graag uiteraard.

Partijen (vanaf 15 personen)
Voor de kinderen
Entree binnen -en buitenspeeltuin (vanaf 2 jaar tot 12 jaar)
Onbeperkt ranja
Patat met snack (keuze uit frikandel, kroket,kaassoufle, 4 kipnuggets)
Gezonde snack (een sateprikker met snoeptomaatjes en komkommer)
Plak cake inclusief cake versieren (slagroom + 5 versiersels)

€ 4,80
€ 1,50
€ 3,50
€ 1,30
€ 1,80

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

€ 10,00
€ 12,50
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Arrangementen/opties
Dranken arrangement (vanaf 15 personen)
2 uur onbeperkt koffie/thee/fris/licht alcoholisch
3 uur onbeperkt koffie/thee/fris/licht alcoholisch
4 uur onbeperkt koffie/thee/fris/licht alcoholisch
5 uur onbeperkt koffie/thee/fris/licht alcoholisch
6 uur onbeperkt koffie/thee/fris/licht alcoholisch
Gedurende de afgesproken duur van het drankenarrangement kan u onbeperkt koffie/thee/fris/bier/wijn
nuttigen. Sterk alcoholische dranken en speciaal bieren vallen hier buiten.

Bij de koffie (p.p.)
Plak cake
Appelgebak met slagroom
Soesjes assorti
Heggies Taart
Petit four
Muffins assorti

€ 0,80
€ 3,50
€ 1,95
€ 2,25
€ 2,50
€ 1,50

Voor tussendoor
Borrrelmix p.p.

€ 1,50

gezouten pinda's en borrelnootjes

Bitterballen p.p.
Hapjesschaal p.p. (gefrituurde hapjes)
Borrelplank p.p. (Koude hapjes)
Tapas schaal p.p. (luxe hapjes)

Chocolade, appel kaneel en vanille

Indien er geen arrangement voor het drinken wordt gekozen zullen wij de dranken op
bestelling noteren, dit kan aan het einde voldaan worden. Sterk alcoholische dranken
dienen apart betaald te worden volgens de geldende tarieven van Heggies Speelschuur
De knutselschuur kan alleen i.cm. met een dranken arrangement en een BBQ of een buffet
geboekt worden. Voor het gebruik van de knutselschuur vragen wij € 30,- per uur extra.

€ 1,65
€ 1,65
€ 2,00
€ 2,50
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Activiteiten
Familieskelter
Een actieve tocht door de omgeving van een halve dag (tot 12 pers. eenmalig € 50,- transport.
12-40 personen eenmalig € 90,- transport). Kosten € 9,95 per persoon exclusief transportkosten
Fietstocht
De Veluwe ontdek je met de fiets. Je kan via ons verschillende soorten fietsen huren voor
een leuke tocht door de omgeving. Fietsroutes zijn aanwezig. Lunch om onderweg te
gebruiken? Picknickmand gevuld met belegde broodjes, fruit en wat drinken.

€ 4,95 p.p.

Huifkar
Gezellig met de huifkar 1 uur door de omgeving van Emst rijden. Deze koets kan zowel open
als gesloten (regen) gereden worden. Minimaal 8 personen vanaf

€ 65,-

Wandelen
De omgeving leent zich er voor om even lekker te wandelen en aansluitend gebruik te maken
van verschillende arrangementen bij Heggie Speelschuur. Eventueel is het mogelijk
om een route met klootschieten te lopen. Prijs voor klootschieten is:

€ 35,-

De jongens tegen de meisjes
Nieuwe activiteit in de Knutselschuur. Leuk voor jong en oud. De jongens tegen de meisjes
met de volgende spellen: Op het matje, het letterspel en wie ben ik .

€ 35,-

Oud hollandse spelen
We hebben verschillende spelletjes zoals blik gooien, ringwerpen, spiraal, sjoelen en
spiegelschrift schrijven. Spelen op eigen gelegenheid met scorelijst

€ 35,-

Behendigheidsvierkamp
We zetten een vierkamp met spelletjes uit op het sportveld en dat is geschikt voor elke leeftijd.
€ 35,-

Alle activiteiten zijn zelfstandig uit te voeren met de uitleg die wij voor u klaar leggen.
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We hebben zowel in Heggies speelschuur als in de Knutselschuur de volgende
eetmogelijkheden. Uiteraard kunt u ook los van de kaart bestellen (alleen speelschuur)
Patat met snack (keuze uit frikandel, kroket,kaassoufle, 4 kipnuggets)
Barbecue
Barbecue Populair: 5 soorten vlees bestaande uit karbonade, hamburger, BBQ worstje en
1 stokje kipsate. 4 soorten salades bestaande uit vruchtensalade, vruchtensalade,
rundvleessalade en rauwkostsalade, stokbrood met kruidenboter en 3 sauzen

€ 3,50 p.p.

€ 17,95 p.p.

Barbecue de Luxe:
houthakkersteak, 4 soorten salades bestaande uit rundvleessalade, vruchtensalade,
pastasalade en rauwkostsalade, stokbrood met kruidenboter en 3 soorten sauzen

€ 21,95 p.p.

Barbecue Kids: gehaktstokje, hamburger en BBQ worst incl. verrassing (tot 10 jaar)
Barbecue glutenvrij: in onze BBQ schotel zit zowel vlees als vis
Barbecue Vegetarisch: oa met heerlijke soja producten

€ 8,95 p.p.
€ 17,95 p.p.
€ 17,95 p.p.

Buffet
Zandhegge buffet: Rundvlees stoofpot, beenham met honing mosterdsaus, varkenshaas in
roomsaus, aardappelkrieltjes met groenten, 3 soorten salades bestaande uit rundvleessalade
vruchten- en rauwkostsalade, div. soorten broodjes met tapanade en kruidenboter.
€ 21 ,95 p.p.
Heggies buffet: Gehaktballetjes in saus, kipfiletstokjes in saus, spareribs, aardappeltjes met
groenten en spek, 3 soorten salades bestaande uit rundvleessalade, vruchten- en
rauwkostsalade, div. soorten broodjes waaronder stokbrood, kruidenboter.

€ 18,95 p.p.

Stamppotbuffet: Dit buffet is voorzien van heerlijke boerenkool, zuurkool, hutspot,
rookworst, gehaktballetjes, rundvlees, jus, azijn, mosterd en uitjes

€ 18,95 p.p.

Dessert buffet: verschillende soorten kleine desserts

€ 6,95 p.p.

Lunch buffet: soep, luxe harde en zachte broodjes, diversen salades, bourgondische kroket
fruit en rauwkost

€ 14,95 p.p.

Broodjes buffet: soep, luxe belegde broodjes en onbeperkt koffie/thee/karnemelk/melk/
jus d'orange

€ 19,95 p.p.

OPMERKINGEN

