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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, 
alle prijzen zijn per persoon. In overleg is er natuurlijk nog meer mogelijk. Wij horen graag uw ideeën. 
Tijdens het kampeerseizoen (april – oktober) bent u van harte welkom om tot 21.00 uur te blijven. 
Buiten het kampeerseizoen bespreken we graag de mogelijkheden met u. 
 

Tarieven 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onbeperkt dranken assortiment bestaat uit; Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Fuze Tea Sparkling, 
Fuze Tea Green, 7-Up, Hertog-Jan pilsener, Chardonnay, Cinsault Rosé, Merlot, Schmitt-Sohne  
 
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. 
 

Voor de kinderen  
- 2-12 jaar. Entree binnenspeeltuin en buitenspeeltuin 

(verplicht)  
€ 5,- 

- Onbeperkt ranja € 1,50 

- Patat met snack (keuze uit frikandel, kroket, kaassoufflé, 
4 kipnuggets) 

€ 4,00 

- Plak cake  € 0,70 

- Plak cake inclusief cake versieren € 1,70 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de volwassenen (minimaal 15 personen).  
- 2 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 12,50 

- 3 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 15,00 

- 4 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 17,50 

- 5 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 20,00 

- 6 uur onbeperkt koffie/thee/fris en licht alcoholisch € 22,50 

  

- Plak cake € 0,70 

- Appelgebak met slagroom € 3,65 

- Patat met snack (keuze uit frikandel, kroket, kaassoufflé, 
4 kipnuggets) 

€ 4,00 
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Lekker voor tussendoor  

  
- Zoutjes € 1,25 

- Portie bitterballen (9 stuks) € 4,95 

- Portie bittergarnituur (9 stuks) € 4,95  

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

€ 17,50 

 

 

 

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 

€ 18,50 
 

  
Heggies Buffet  
Gehaktballetjes in saus, kipfiletstokjes in saus, spareribs, 
aardappeltjes met groenten en gebakken spek, 3 soorten salades 
bestaande uit rundvleessalade, vruchten- en rauwkostsalade, div. 
soorten broodjes waaronder stokbrood, kruidenboter. 

€ 21,95 
 

  
Zandhegge Buffet  
Runderstoofpotje, beenham met honingmosterdsaus, varkenshaas in 
roomsaus, aardappelkrieltjes met groenten en gebakken spekjes, 3 
soorten salades bestaande uit rundvleessalade, vruchten- en 
rauwkostsalade, div. soorten broodjes waaronder stokbrood, 
tapanade en kruidenboter. 

€ 21,95 
 

  
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. 

 

€ 19,95 
 

  
Barbecue speciaal  
Argentijnse biefstuk, katenhaasje, Shaslick, Zwitserse hamburger en 
houthakkersteak, 4 soorten salades bestaande uit rundvleessalade, 
vruchtensalade, pastasalade en rauwkostsalade, stokbrood met 
kruidenboter, satésaus, knoflooksaus en cocktailsaus. 

 

€ 21,95 
 

mailto:info@heggiesspeelschuur.nl


 

Heggies Speelschuur, Langeweg 14, 8166 GT Emst 0578-613936, info@heggiesspeelschuur.nl  

 
 

 

 

Groepen van maximaal 60 personen, waarvan minimaal 20 kinderen kunnen van de knutselschuur 
gebruik maken à €30,00 per uur. U heeft dan een eigen ruimte, met toiletvoorzieningen ter 

beschikking. Dit is alleen mogelijk buiten de vakantieperiodes. 
 

 

 

 

 

Activiteiten  

  
Oud Hollandse spellen circuit (6 spellen op eigen gelegenheid met 
scorelijst) 

€ 35,- 

Behendigheidszeskamp – Diverse buitenspellen voor iedere leeftijd € 35,- 

Huifkartocht door de schitterende omgeving. Prijs op aanvraag. 
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