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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Ontbijten 

 

 

Ontbijt in buffetvorm € 17,95 per persoon (vanaf 10 pers.) 
* Mogelijk tot 11:00 uur 

 

1 croissantje per persoon 

1 hard broodje per persoon 

Diverse soorten brood 

 

Scrammbeld eggs 

Gebakken spek 

Ontbijtworstjes 

 

Brie 

Snijworst 

Kaas 

Ham 

Zoet beleg (denk hierbij aan jam, hagelslag, pasta) 

Boter 

 

Onbeperkt koffie / thee / melk / jus d’orange 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eventueel extra bij te bestellen:  

 

- 150 gram vers fruit per persoon  € 2,50 per persoon 

- Mini Danish     € 1,60 per stuk  

- Wit Voske boterkoek   € 1,95 per stuk 

- Brabants worstenbroodje    € 2,50 per stuk  

- Gerookte zalm (koud)    prijs op aanvraag 

- Gerookte makreel (koud)   prijs op aanvraag 

- Gerookte heilbot (koud)   prijs op aanvraag 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Lunchen 

 

 

Broodjeslunch € 12,95 per persoon  
* Onderstaande broodjes worden op schalen of planken uitgeserveerd 

 
2 zachte broodjes (wit/bruin) per persoon belegd met een mix van kaas, ham, snijworst en brie  

1 krentenbol met boter per persoon 

 

Onbeperkt koffie / thee / melk / jus d’orange tijdens het eten   

 

 

Brandtoren lunchbuffet € 17,95 per persoon  
 

Tomatensoep of wisselende soep (afhankelijk van aantal personen wordt dit uitgeserveerd)  

Brood met kruidenboter  

 

Diverse soorten brood 

Witte en bruine zachte broodjes 

 

Brie 

Snijworst 

Kaas 

Ham 

Zoet beleg (denk hierbij aan jam, hagelslag, pasta) 

Boter 

 

Huzarensalade 

Broccoli salade 

Koolsalade 

 

Onbeperkt koffie / thee / melk / jus d’orange tijdens het eten   
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Houthakkers lunchbuffet € 17,95 per persoon  
 

Diverse soorten brood 

Witte en bruine zachte broodjes 

 

1 rundvleeskroket per persoon 

Scrammbled eggs 

 

Brie 

Snijworst 

Kaas 

Ham 

Zoet beleg (denk hierbij aan jam, hagelslag, pasta) 

Boter 

Mayonaise en mosterd 

 

Huzarensalade 

Broccoli salade 

Koolsalade 

 

Onbeperkt koffie / thee / melk / jus d’orange tijdens het eten   

 

 

Koffietafel de kleine cirkel € 20,95 per persoon (vanaf 20 pers.) 
 

Diverse soorten brood 

Witte en bruine zachte broodjes 

 

Worst in ui-saus 

Varkensfilet met champignonroomsaus 

Rundsvlees met jus 

 

Brie 

Snijworst 

Kaas 

Ham 

Zoet beleg (denk hierbij aan jam, hagelslag, pasta) 

Boter 

 

Onbeperkt koffie / thee / melk / jus d’orange tijdens het eten   
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Koffietafel de grote cirkel € 25,95 per persoon (vanaf 20 pers.) 

 

Tomatensoep of wisselende soep (afhankelijk van aantal personen wordt dit uitgeserveerd) 

 

Diverse soorten brood 

Witte en bruine zachte broodjes 

 

Worst in ui-saus 

Varkensfilet met champignonroomsaus 

Rundsvlees met jus 

 

Brie 

Snijworst 

Kaas 

Ham 

Zoet beleg (denk hierbij aan jam, hagelslag, pasta) 

Boter 

 

Fruitsalade  

 

Onbeperkt koffie / thee / melk / jus d’orange tijdens het eten   

 

 

 

 

Ben je met een groter gezelschap en wil je toch liever eten van de kaart 

bestellen? Of heb je maar beperkt de tijd? Vraag dan naar de 

mogelijkheden. We denken graag met je mee.   
 

 

 

 

 

 

Eventueel extra bij te bestellen bij bovenstaande arrangementen:  

 

- 150 gram vers fruit    € 2,50 per persoon 

- Mini Danish     € 1,60 per stuk  

- Wit Voske boterkoek   € 1,95 per stuk 

- Brabants worstenbroodje    € 2,50 per stuk  

- Soep met brood en kruidenboter  € 4,00 per persoon  

- Losse rundvleeskroket met mosterd € 2,50 per stuk 

- Gerookte zalm (koud)    prijs op aanvraag 

- Gerookte makreel (koud)   prijs op aanvraag 

- Gerookte heilbot (koud)   prijs op aanvraag 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Dineren 

 

 

Buffet de kleine cirkel € 19,95 per persoon (vanaf 20 pers.) 
 

Witte rijs 

Friet 

 

Gehaktballetjes in (licht pikante) tomatensaus 

Kip in satésaus (eventueel ook mogelijk met champignonsaus, pepersaus of kerriesaus) 

Varkensfilet in Champignonsaus 

 

Huzarensalade 

Broccoli salade 

Koolsalade 

 

Stokbrood met kruidenboter 

 

 

Buffet de grote cirkel € 25,95 per persoon (vanaf 20 pers.) 
 

Drie bijgerechten, keuze uit:  

Friet, aardappelkroketten, aardappelpuree, witte rijst, risotto 

 

Zalm in roomsaus 

Runderstoofvlees 

Kip in satesaus (eventueel ook mogelijk met champignonsaus, pepersaus of kerriesaus) 

Gehaktballetjes in (licht pikante) tomatensaus 

 

Huzarensalade 

Broccoli salade 

Koolsalade 

 

Ham met meloen (seizoensgebonden, buiten seizoen eventueel een extra salade) 

Fruitsalade 

 

Stokbrood met kruidenboter 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Buffet het Kroonven € 30,95 per persoon (vanaf 20 pers.) 
 
Drie bijgerechten, keuze uit:  

Friet, aardappelkroketten, aardappelpuree, witte rijst, risotto 

 

Visstoofschotel of zalm in roomsaus 

Beenham met mosterdsaus of champignonroomsaus 

Kalkoen Pangang 

Gehaktballetjes in (licht pikante) tomatensaus 

 

Huzarensalade 

Aardappelsalade 

Broccoli salade 

Koolsalade 

Salade Caprese 

 

Ham met meloen (seizoensgebonden, buiten seizoen eventueel een extra salade) 

Fruitsalade 

 

Boerenkaas met mosterd en rode port vijgendip 

 
Brood met kruidenboter en truffelmayonaise 

 

 

 

 

 

Ben je met een groter gezelschap en wil je toch liever eten van de kaart 

bestellen? Of heb je maar beperkt de tijd? Vraag dan naar de 

mogelijkheden. We denken graag met je mee.   
 

 

 

Eventueel extra bij te bestellen bij bovenstaande arrangementen:  

 

- Soep met brood en kruidenboter  € 4,00 per persoon  

- Gemengde sla, tomaat, komkommer, ei € 1,00 per persoon  

- Gerookte zalm (koud)    prijs op aanvraag 

- Gerookte makreel (koud)   prijs op aanvraag 

- Gerookte heilbot (koud)   prijs op aanvraag 

 

Wil je een van de gerechten van bovenstaande arrangementen aanpassen, vraag dan naar 

de mogelijkheden.  
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Eten mee hand en voet € 39,50 per persoon (vanaf 10 pers.) 
 

Een avond lekker bourgondisch eten op een speciale manier. Tijdens dit avondvullend 

programma worden de boeren van de burgers gescheiden. De avond bestaat uit een 

driegangen menu dat in zijn geheel zonder bestek genuttigd dient te worden. Op het menu 

verschijnen dan ook een drinkbare soep, diverse (kluifbare) vleesgerechten, beet- en tastbare 

groenten en een dessert. De avond begint met het volschenken van een halve liter pul bier, fris 

of wijn per deelnemer. De prijs voor dit alles bedraagt € 39,50 per persoon (inclusief 

hoogwaardige boeren servet).  

 

Wat kun je verwachten: 

 

Ontvangst met een halve liter pul bier, fris of wijn (staat gelijk aan twee consumpties) 

- 

Een tastbare amuse om in de stemming te komen 

- 

Een kop drinkbare soep met brood om te soppen 

- 

Diverse stukken vlees (zoals bijvoorbeeld spareribs, spek, saté, drumsticks etc.) 

Beet en tastbare groenten (zoals bijvoorbeeld broccoli, bloemkool, mais, wortel etc.) 

Frietjes en aardappelkroketten 

Verschillende sausje 

- 

Dessert  

 

Voor € 13,50 p.p. kunt u gedurende 2 uur de drank afkopen (m.u.v. sterke drank, borrels en 

mixdranken). 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Barbecueën 
 

 

Onderstaande barbecue pakketten zijn samengesteld in samenwerking met keurslager 

Laureijs. Elk pakket wordt voorzien van twee wisselende rauwkost salades, pasta salade, 

huzarensalade, vers fruitsalade, stokbrood met kruidenboter en diverse sausjes.  

 

Wij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodat je zelf met je gezelschap kunt gaan bakken en 

genieten van al het lekkers.  

 

Pakket populair € 19,95 per persoon (vanaf 15 pers.) 
 

Spek 

Hamburger 

Portie Saté 

BBQ Worst 

 

Twee wisselende rauwkost salades 

Pasta salade 

Huzarensalade 

Vers Fruitsalade 

 

Stokbrood met kruidenboter 

 

Diverse sausjes 

 

 

Pakket vlees mix € 22,50 per persoon (vanaf 15 pers.) 
 

Eem mix van 8 verschillende soorten vlees (4 stuks per persoon)  

Spek 

Hamburger 

Portie kipsaté 

BBQ Worst 

Kipfilet 

Biefstukspies 

Karbonade 

Shaslick 

 

Twee wisselende rauwkost salades 

Pasta salade 

Huzarensalade 

Vers Fruitsalade 

 

Stokbrood met kruidenboter 

 

Diverse sausjes 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Pakket vlees mix met een stuk vis € 23,50 per persoon (vanaf 15 pers.) 
 

Een mix van 8 verschillende soorten vlees (3 stuks per persoon)  

Spek 

Hamburger 

Portie kipsaté 

BBQ Worst 

Kipfilet 

Biefstukspies 

Karbonade 

Shaslick 

 

Een stuk vis per persoon (wisselend assortiment denk hierbij aan zalm, garnalen, witvis) 

* Heb je specifieke wensen, laat het ons weten.  

 

Twee wisselende rauwkost salades 

Pasta salade 

Huzarensalade 

Vers Fruitsalade 

 

Stokbrood met kruidenboter 

 

Diverse sausjes 

 

Pakket vlees mix met twee stuks vis € 24,50 per persoon (vanaf 15 pers.) 
 

Een mix van 8 verschillende soorten vlees (2 stuks per persoon)  

Spek 

Hamburger 

Portie kipsaté 

BBQ Worst 

Kipfilet 

Biefstukspies 

Karbonade 

Shaslick 

 

Twee stuks vis per persoon (wisselend assortiment denk hierbij aan zalm, garnalen, witvis) 

* Heb je specifieke wensen, laat het ons weten.  

 

Twee wisselende rauwkost salades 

Pasta salade 

Huzarensalade 

Vers Fruitsalade 

 

Stokbrood met kruidenboter 

 

Diverse sausjes 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Kinderpakket € 12,50 per persoon (vanaf 15 pers.) 
 

Hamburger 

BBQ worst 

Kinderspies 

 

Stokbrood 

Salades  

Sausjes  

 

 

Overige informatie 
 

Wij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodat je zelf met jouw gezelschap kunt gaan bakken en 

genieten van al het lekkers.  

 

Wil je dat een van onze medewerkers het vlees bakt? Dan is dat natuurlijk ook mogelijk.  

Voor het bakken tellen wij € 30,- personeelskosten per uur, uitgaande van minimaal twee uur.  

 

Verder zorgen wij bij bovenstaande barbecue pakketten dat er een of meerdere gasbarbecues 

klaarstaan. Vind je het leuker om je vlees te bereiden met echt hout vuur? Ook dat is 

mogelijk. Voor het gebruik van onze vuurschaal met bakplaat (Ofyr) rekenen wij € 50.-. Dit is 

inclusief het voorbereiden, warm stoken en het hout. Ook op de Ofyr kunnen wij het vlees 

voor jullie bereiden. De totale kosten voor het gebruik en het bakken komen dan uit op € 80,-.   

 

Indien je bepaalde (dieet)wensen hebt, meer of minder vlees of vis wilt of andere wensen 

hebt, dan horen we het graag zodat we een voorstel op maat kunnen maken.  

 

Bij bovenstaande pakketten is halal en vegetarisch is ook mogelijk indien wij dit tijdig 

vernemen.  
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Bierproeverijen 

 

 

Met een standaard assortiment van meer dan 50 (speciaal) bieren heb je een rijkelijke keuze 

op ons gemoedelijke terras of café. Maar wil je echt een middag of avond lekker genieten van 

een aantal bieren dan raden wij u een van onze bierproeverijen aan. 

 

Standaard bierproeverij € 29,95 per persoon (vanaf 2 pers.) 
* Tijdsbestek +/- 3 uur 

 

Tijdens een standaard bierproeverij maak je kennis met 8 met zorg geselecteerde speciaal 

bieren (proefglazen). Afhankelijk van jou gekozen thema worden er ook bieren gepresenteerd 

die normaliter niet op de kaart staan. De bieren worden geserveerd met drie rondes hapjes, 

denk hierbij aan bourgondische bitterballen, bittergarnituur, kaas van de Hooiberg biologische 

Kaasboerderij en worst.  

 

De prijs voor een standaard bierproeverij is 29,95 p.p. Een bierproeverij is mogelijk vanaf 

twee personen. Graag minimaal 1 dag vooraf reserveren. Natuurlijk is het ook mogelijk dat 

wij een bierproeverij op maat maken, denk hierbij aan meer of minder bieren of juist andere 

gerechten. Voor meer informatie, vraag naar de mogelijkheden. 

 

 

Bier en spijs € 44,50 per persoon (vanaf 2 pers.)  
* Tijdsbestek +/- 3 uur 

 

Tijdens een bier en spijs proeverij maak je kennis met 6 met zorg geselecteerde speciaal 

bieren (proefglazen). Afhankelijk van jou gekozen thema worden er ook bieren gepresenteerd 

die normaliter niet op de kaart staan. De bieren worden geserveerd met een kopje soep met 

brood en kruidenboter, een gerecht naar keuze (schnitzel, huisgemaakt runderstoofpotje of 

spies van gemarineerde kipfilet) en een wisselend nagerecht.  

 

De prijs voor een bier en spijs proeverij is € 44,50 p.p. Een bierproeverij is mogelijk vanaf 

twee personen. Graag minimaal 1 dag vooraf reserveren. Natuurlijk is het ook mogelijk dat 

wij een bierproeverij op maat maken, denk hierbij aan meer of minder bieren of juist andere 

gerechten. Voor meer informatie, vraag naar de mogelijkheden. 

 

Bovenstaand arrangement met 8 verschillende soorten bier kost € 49,95 per persoon. 

 

 

Thema’s waar je aan kunt denken:  
- Trappisten 

- Stevige jongens 

- Keuze van het huis (ofwel laat je verrassen)  

- Of juist een bierstijl zoals alleen donker, alleen blond of alleen IPA 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Borrelen en feesten 

 

 

Iets lekkers bij ontvangst (prijzen per persoon) 
 

Assortiment zoetigheden op tafel € 3,50 

* Denk hierbij aan soesjes, mini petit fours, macarons en mini tompoucejes 

 

Hollandse appeltaart     € 3,00 

Huisgemaakt plaatgebak    € 3,75 

Vlaai van Bakkerij van Heeswijk  € 3,50 

Petit fours van Bakkerij van Heeswijk € 3,25 

Cake van de bakker    € 2,50 

 

Regel je liever zelf je gebak?  

* Dat is ook mogelijk maar dan tellen wij wel € 1,- service kosten per persoon.  

 

Onbeperkt kannen koffie en thee bij binnenkomst voor +/- 1 uur   € 3,50 per persoon 

 

 

Iets lekkers voor op tafel  
 

Nootjes     Bieden we graag aan 

Gemarineerde olijven    € 4,95 per portie  

Brood met kruidenboter en truffelmayo € 5,95 per portie 

Verschillende kazen en worst  € 2,50 per persoon  

 

 

Losse hapjes (prijzen per persoon) 
 

Wrap met carpaccio     € 1,75  

Wrap met gerookte zalm en roomkaas  € 1,75  

Bourgondische bitterballen     € 1,00 

Beer battered onion ring    € 0,80 

Gefrituurde garnalen      € 0,95 

Calamaris      € 0,80 

Gefrituurde mozzarella sticks   € 0,80 

Gemengd bittergarnituur    € 0,90 

Krokante kipstukjes     € 1,40 

Kipspiesje met chilisaus    € 1,75 

Gevuld eitje      € 1,25 

Mini worstenbroodje     € 1,50 

Puntzak friet met mayonaise    € 2,75 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Broodjes voor tussendoor  
 

Zacht broodje frikandel of kroket   € 4,25 

Zacht broodje gefrituurde hamburger  € 5,00  

Zacht broodje ham of kaas    € 3,50 

 

Worstenbroodje      € 2,50 

 

Zacht broodje huisgemaakte pulled pork   € 7,00 

Zacht broodje warme beenham    € 6,50 

Zacht broodje buikspek     € 7,00 

 

 

Voor de kinderen 

 

Zakje paprika of naturel chips   € 1,00 

Snoepzak       € 2,50 

Verpakt ijs      Prijs afhankelijk van keuze 

 

Schulp appelsap tap (5 liter +/- 20 bekers)  € 19,95 

Schulp sinaasappelsap tap (5 liter +/- 20 bekers) € 24,95 

Schulp appel vlierbes tap (5 liter +/- 20 bekers) € 22,95 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrelpakket basic  

 € 6,50 per persoon  

 

- Assortiment zoetigheden op tafel 

- Nootjes op tafel  

- Ronde bittergarnituur 

- Mini worstenbroodje 

- Bourgondische bitterbal   

 

Borrelpakket populair 

€ 8,25 per persoon  

 

- Assortiment zoetigheden op tafel 

- Nootjes op tafel  

- Ronde bittergarnituur 

- Wraps met carpaccio en gerookte zalm 

- Bourgondische bitterbal   

- Krokante kipstukjes 

Bourgondische borrelpakket  

€ 10,- per persoon  

 

- Assortiment zoetigheden op tafel 

- Nootjes op tafel  

 

- Ronde bittergarnituur 

- Verschillende kazen en worst 

- Krokante kipstukjes  

- Wraps met carpaccio en gerookte zalm 

- Bourgondische bitterbal   
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Reusels Fistje (onbezorgd genieten) € 35,50 per persoon 
 
Vanaf 20:00 uur ontvangen we de gasten met koffie en een assortiment zoetigheden op tafel. 

De genodigde drinken tot 01.45 uur wat ze willen (m.u.v. sterke drank, borrels en 

mixdranken) terwijl ze genieten van de nootjes op tafel. Ondertussen komen we drie keer rond 

met diverse borrelhapjes. Voor dit alles betaal je € 35,50 per persoon. Desgewenst vervangen 

we koffie met mini gebakjes voor nogmaals drie maal borrelhapjes. Het minimum aantal 

deelnemers voor een Reusels Fistje bedraagt 10 personen en wordt standaard gevierd in ons 

café. Maximaal aantal gasten in het café ligt tussen de 50 a 60 personen. Ben je met meer 

gasten of wil je graag een feestje vieren in de schuur dan bespreken we graag de 

mogelijkheden.  

 

’T Reusels fistje (onbezorgd genieten) bestaat uit:  

- Assortiment zoetigheden op tafel bij ontvangst 

- Nootjes op tafel 

- Drie rondes borrelhapjes 

- Onbeperkt drinken (m.u.v. sterke drank, borrels en mixdranken) 

 

 

Drankarrangement of drankjes op basis van nacalculatie 
 

Drank op basis van nacalculatie 

Alle drankjes worden geschonken op basis van nacalculatie. Je betaald alleen voor de 

drankjes die daadwerkelijk besteld worden.  

 

Drankarrangement 

Indien je kiest voor een drankafkoop arrangement dan mogen jou gasten alle drankjes drinken 

uit ons assortiment inclusief meer dan 50 speciaal bieren maar met uitzondering van borrels 

en sterke drank.   

   

2 uurs drankarrangement   € 13,50 per persoon 

3 uurs drankarrangement  € 19,50 per persoon  

* Wil je nog een uurtje langer afkopen vraag dan naar de mogelijkheden.  

 

Wil je een hele avond of dag afkopen, dan maken we graag een prijs op maat.  

 

Consumpties per persoon 

In plaats van afkopen of op nacalculatie is het ook mogelijk om vooraf een bepaald aantal 

consumptiebonnen te kopen. Wij bieden consumptiebonnen aan voor een gemiddelde prijs 

van € 3,00 per consumptie. Jouw gasten kunnen dan zelf drankjes aan de bar bestellen en 

kiezen uit standaard dranken zoals koffie, thee, frisdranken, pilsener en huiswijn.  

 

Standaard dranken  1 consumptie bon 

*Koffie, thee, frisdranken, witte wijn, rode wijn, rose wijn, hertog jan pilsener, alcoholarm en 

alcoholvrije bieren 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Vergaderen 

 

 

Vergaderarrangementen 
 
Het 4-uurs arrangement (incl. lunch) kost € 29,95 p.p. 

Het 8-uurs arrangement (incl. lunch) kost € 35,50 p.p. 

Het 8-uurs arrangement (incl. lunch en diner) kost € 55,00 p.p. 

Het 12-uurs arrangement (incl. lunch, 5-uurtje en diner) kost € 59,50 p.p. 

 

Voor alle arrangement geldt: 

- Bij ontvangst zorgen wij voor koffie en thee met iets lekkers 

- Op tafel plaatsen we karaffen water 

- Minimaal 6 betalende personen 

- Zaalhuur is inbegrepen in de prijs 

- Graag vernemen we vooraf wat voor opstelling je wenst. 

 

Indien je gebruik wil maken van een beamer, scherm of flip-over, dan horen wij dat graag.  

 

Verder is het natuurlijk ook mogelijk om een extra pauze in te lassen tijdens de vergadering.. 

Mocht je tijdens de pauze speciale wensen hebben zoals vers fruit, iets zoets of iets hartigs 

dan denken wij graag met u mee.    
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Activiteiten en overige mogelijkheden 

 

 

Oud Hollandse spellen en activiteiten in het bos 
 

Onderstaande spellen kosten € 20,- per spel en kunnen in teamverband gespeeld worden. 

Indien je drie of meer spellen wilt spelen tellen wij een maximale prijs van € 60,00. Bij de 

spellen zullen wij een korte uitleg geven waarna je zelf in teamverband deze spellen kunt 

spelen.  

 

- Jenga XL 

- Gatenskaas 

- Mikado 

- Knikkerbaan 

- De Spiraal  

 

Kraak de code 
 

In een omtrek van ca. 500 meter om de taverne zijn vragen te vinden. De antwoorden op deze 

vragen leiden tot 5 cijfercombinaties. M.b.v. deze cijfercombinaties worden hangsloten 

geopend. Die geven op hun beurt weer toegang tot diverse koffertjes. Hierin zit weer 

informatie die moet leiden tot de oplossing op diverse raadsels. 

 

€ 7,50 per persoon met een minimum van 15 personen.  

 

Tour de Cartier 
 

Tour de Cartier is een mooie fietsroute (28 km) over heiden en in bossen en betreft een 

middag vullend fiets- en spelprogramma, waarbij u verschillende horecagelegenheden 

aandoet. U begint dit arrangement met koffie en appeltaart. Via een routebeschrijving maakt u 

een tocht over de Cartier-heide en door een mooi en bosrijk gebied. Tussendoor legt u aan bij 

een drietal horecagelegenheden, waar een spel voor u klaarstaat. De winnaar van het eerste 

spel krijgt de leiderstrui aan. Hij of zij dient deze trui te behouden gedurende de andere 

spelen. Anders gaat de trui naar de volgende winnaar. 

 

Dit arrangement is inclusief: 

•Fiets of tandem 

•Koffie met appelgebak 

•Bij iedere horecagelegenheid één consumptie (in totaal 4 consumpties) 

•Fietsroute en scorelijst 

•1 leiderstrui per groep 

•Prijsje voor de uiteindelijke winnaar 

 

Dit arrangement is te boeken via;  

https://www.fietsverhuurbrabant.nl/nl/fietsarrangement-tour-de-cartier 
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Bovenstaande prijzen van de hapjes, buffetten, lunches en barbecues zijn gebaseerd op min. 

20 betalende gasten. Met minder gasten gelden er mogelijk andere prijzen. 

Overige wandel- en fietsarrangementen (prijzen p.p.) 
 

Happen en Trappen “Kempenroute”  € 42,95 

Fietsroute met 5 gangen bij 5 restaurants 

 

Wandeling met een Gids   € 25,- per uur 

Onder begeleiding verkent u de omgeving van de taverne. 

 

Outdoor Park Reusel  
 

Voor meer informatie over klimmen en andere activiteiten verwijzen we jullie naar 

onderstaande contact gegevens.  

 

+31 (0) 6 57268206 

info@outdoorparkreusel.nl 

reserveren@outdoorparkreusel.nl 

 

Frietkar op locatie 

 

Liever onbeperkt friet eten tijdens je feest, dan kunnen we ook een frietkar laten komen. Prijs 

op aanvraag.  

 

Luchtigkado 

 

Ben je op zoek naar leuke decoratie tijdens voor je feest of bijeenkomst, wellicht is 

Luchtigkado dan een optie. Zij maken uniek ballon decoraties voor bedrijven, beurzen, 

feesten en evenementen. Voor meer informatie, vraag naar de mogelijkheden.  
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