
 

 

 

Verjaardag en familiedag mogelijkheden. 

Hartelijk dank voor uw interesse om uw verjaardag of familiedag te organiseren bij Heggies 

Speelschuur. Onderstaand treft u een opsomming van mogelijkheden met bijbehorende tarieven. In 

overleg is er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Wij horen graag uw ideeën. 

Voor de kinderen  

  

- 2-12 jaar. Entree binnenspeeltuin en buitenspeeltuin € 4,50 p.p. 

- Onbeperkt ranja € 1,50 p.p.  

- Patat met snack (keuze uit frikandel, kroket, kaassoufle, 4 kipnuggets) € 3,00 p.p. 

- Plak cake  € 0,50 p.p. 

- Plak cake inclusief cake versieren € 1,50 p.p. 

Entree is standaard, overige kunnen optioneel gekozen worden. 

 

Indien er geen arrangement voor drinken wordt gekozen zullen wij de dranken op 

bestelling noteren, dit kan dan aan het einde voldaan worden. Sterk alcoholisch dient 

apart betaald te worden volgens de geldende tarieven van Heggies Speelschuur. 

Lekker voor tussendoor  

  

- Portie bitterballen (10 stuks) € 3,75 

- Portie bittergarnituur (10 stuks) € 4,50  

- Warme hapjesschaal. Combi bitterbal en bittergarnituur (40 stuks) € 15,- 

 

Voor de volwassenen (minimaal 20 personen).  

  

- 2 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 8,- p.p. 

- 3 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 10,- p.p. 

- 4 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 12,- p.p. 

- 5 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 14,- p.p. 

- 6 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 16,- p.p. 

  

- Patat met snack (keuze uit frikandel, kroket, kaassoufle, 4 kipnuggets) € 3,00 p.p. 

- Plak cake € 0,50 p.p. 

- Appelgebak met slagroom € 2,50 p.p. 



 

 

 

 

Activiteiten  

  

Oud Hollandse spellen circuit (6 spellen op eigen gelegenheid met 

scorelijst) 

€ 30,- 

Behendigheidszeskamp – Diverse buitenspellen voor iedere leeftijd € 30,- 

Familieskelter – Een actieve tocht door de omgeving van een halve dag. 

Tot 12 pers. € 50,- transport. 12-40 personen € 90,- transport. 

€ 9,95 p.p. excl. 

transportkosten 

Huifkartocht door de schitterende omgeving. Prijs op aanvraag. 

 

Barbecue en buffet mogelijkheden (vanaf 15 personen)  

  
Speelschuur Stamppot buffet  

Dit buffet is voorzien van heerlijke boerenkool, zuurkool, hutspot, rookworst, 

gehaktballetjes, rundvlees, jus, azijn, mosterd, uitjes en augurken. 

€ 17,50 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. 

€ 19,95 p.p. 

  

Zandhegge Buffet  

Biefstuk in stroganoff saus, rollade met jus, varkenshaas in roomsaus, 

aardappelkrieltjes met groenten, 3 soorten salades bestaande uit rundvleessalade, 

vruchten- en rauwkostsalade, div. soorten broodjes waaronder stokbrood, tapanade 

en kruidenboter. 

€ 20,95 p.p. 

  

Barbecue populair  

Karbonade, Runderhamburger, Barbecueworst, Drumstick en Kipsaté stok, 4 

soorten salades bestaande uit rundvleessalade, vruchtensalade, pastasalade en 

rauwkostsalade, stokbrood met kruidenboter, satésaus, knoflooksaus en 

cocktailsaus. 

 

€ 16,95 p.p. 

  

Barbecue speciaal  

Argentijnse biefstuk, katenhaasje, Italiaanse grilworst, Zwitserse bol en 

houthakkersteak, 4 soorten salades bestaande uit rundvleessalade, vruchtensalade, 

pastasalade en rauwkostsalade, stokbrood met kruidenboter, satésaus, 

knoflooksaus en cocktailsaus. 

 

€ 20,95 p.p. 


