Excursie-, vergader- en cateringmogelijkheden Biologische Boerderij Kraanswijk

Complete excursie (alleen van maandag middag t/m donderdag middag mogelijk)
Ontvangst met koffie / thee en een plak cake in de groepsaccommodatie
Presentatie in de groepsaccommodatie;
Ontwikkelingsgeschiedenis van Boerderij Kraanswijk van verleden naar heden waarbij
vervolgens vooral wordt ingezoomd op de Koeientuin
Rondleiding door de Koeientuin;
Bezichtiging van de Koeientuin van boven, uitleg over de opbouw en indeling
Bezichtiging melk- en voerrobots en biogasinstallatie
Kosten € 375,- tot en met 25 personen, elke persoon extra kost € 5,- p. p.

Rondleiding
Rondleiding door de Koeientuin;
Bezichtiging van de Koeientuin van boven, uitleg over de opbouw en indeling
Bezichtiging melk- en voerrobots en biogasinstallatie
Kosten € 125,- tot en met 15 personen, elke persoon extra kost € 2,50 p. p.

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

Excursie-, vergader- en cateringmogelijkheden Biologische Boerderij Kraanswijk

Vergaderarrangementen, basis 10 personen (max aantal personen is afhankelijk van gewenste ‘tafelopstelling’)

Vergaderarrangement 1: 1 dagdeel v.a. 9.00-13.00 uur
Ontvangst met koffie/thee in thermoskannen op tafel en 1x fris drank via zelfbediening uit
grote flessen vanuit de koelkast. Water op tafel.
€ 11,00 p.p. inclusief zaalhuur
Extra dagdeel v.a. 13.00-17.00 uur € 5,- per persoon extra

Vergaderarrangement 2: 1 dagdeel v.a. 9.00-13.00 uur
Ontvangst met koffie/thee & cake vanaf de bar, na schenken koffie/thee in de zaal + 1 fris
drank in kleine flesjes. Water op tafel.
€ 14,00 p.p. inclusief zaalhuur
Extra dagdeel v.a. 13.00-17.00 uur € 5,- per persoon extra

Vergaderarrangement uitbreiden met presentatie of rondleiding over Kraanswijk
Presentatie Kraanswijk in de groepsaccommodatie; 150 euro
Rondleiding Kraanswijk; 125 euro
Presentatie en rondleiding; 250 euro

Alle vergader- en excursiemogelijkheden zijn uit te breiden met catering, zie volgende pagina’s.
Let op; enkel bij ‘De rondleiding’ maakt u geen gebruik van de groepsaccommodatie en geniet u de
lunch boven in de Koeientuin.

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:

‘Koeientuin-buffet’
2 Soorten soep (groenten & tomatensoep)
2 Belegde witte bollen met ham & kaas
Broodje kroket
Onbeperkt melk, jus, appelsap

€12,50 p. p.

Koeientuin-buffet met harde bollen ipv witte bollen

€13,50 p. p.

Voor grotere eters raden we aan het Koeientuin-buffet uit te breiden met;
Witte bollen belegd ham, kaas, rookvlees, Ardenne worst

€ 2,00 p.st.

Gesorteerde witte en bruine bollen belegd ham, kaas, rookvlees, Ardenne worst

€ 2,25 p.st.

Harde broodjes belegd ham, kaas, rookvlees, Ardenne worst

€ 2,50 p.st.

Stokbrood met kruidenboter

€ 1,50 p. p.

Boerenomelet incl. broodje (op buffet)

€ 2,50 p. p.

Verse fruitsalade

€ 2,50 p. p.

Diversen
Warme hapjes 6 soorten. 8 stuks per persoon

€ 7,95 p. p.

Verpakte lunch 3 bolletjes belegd, 1 pakje drinken, 1 st fruit

€ 9,50 p. p.

Diverse soorten warm vlees met broodjes, hamburger, worst, beenham, shoarma

€ 4,95 p.st.

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:
Stamppotbuffet A:
Boerenkool
Ribben
Saucijzenworst
Rookworst
Zuurtjes (zilveruien, dill chips, azijn, mosterd)

€ 14,50

Stamppotbuffet B:
Boerenkool
Hutspot
Ribben
Hachee
Saucijzenworst
Rookworst
Zuurtjes (zilveruien, dill chips, piccalilly, appelmoes, azijn, mosterd)

€ 17,50

Stamppotbuffet C:
Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
Ribben
Hachee
Saucijzenworst
Rookworst
Speklap
Zuurtjes (zilveruien, dill chips, piccalilly, appelmoes, azijn, mosterd)

€ 19,50

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:

Standaard broodtafel:
Diverse soorten brood (wit sesam, wit tijger, fijn volkoren, tarwe)
Gesorteerde witte broodjes
Jong belegen kaas
3 soorten vleeswaren (ham, rookvlees, Ardenne worst)
Zoetigheden (jam en hagelslag)
Boter
Hierbij serveren wij onbeperkt: melk en jus d’orange

€ 13,50

Broodtafel A:
Standaard broodtafel uitgebreid met een vleeskroket

€ 14,50

Broodtafel B:
Standaard broodtafel uitgebreid met soep in terrines

€ 15,50

Broodtafel C:
Standaard broodtafel uitgebreid met soep in terrines en een vleeskroket

€ 17,50

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:

Standaard brunchbuffet:
Diverse broodsoorten
Gesorteerde witte- en bruine broodjes
Koffiebroodjes
Diverse soorten kaas, vleeswaren en zoetigheden
Rundvleessalade
Boerenomelet
Elzasser worstjes
Onbeperkt melk en jus d’orange

€ 19,50

Het standaard brunchbuffet valt uit te bereiden met:
Vleeskroket met mosterd

€ 1,50

Kop soep

€ 3,50

Verse fruitsalade of diverse soorten fruit

€ 2,00

Zalmsalade of eiersalade

€ 2,00

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:
Standaard hapjesbuffet:

Koud:
Haring/roggebrood
Forel/stokbrood
Kaas
Gevulde eieren
Ham/asperge wrap
Salade/stokbrood
Brie/stokbrood
Filet American/stokbrood

Warm:
Tv-sticks
Gehaktbal
Saté
Loempia
Spare-ribs
Saucijzenbroodjes
€ 15,50

Hapjesbuffet A:
Standaard hapjesbuffet aangevuld met broodjes beenham + cocktail-/knoflooksaus

€ 17,00

Hapjesbuffet B:
Standaard hapjesbuffet aangevuld met:
mini elzasserworstjes
mini slavinken
Kippenlevertjes met spek
mini broodjes beenham + cocktail- /knoflooksaus

€ 19,00

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:

Duits buffet:











Wienerschnitzel
Braadworst
Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus
Beenham
Jägersaus
Bakaardappelen met spek en ui
Rösti
Rauwkostsalade
Aardappelsalade
Kaiserbroodjes met kruidenboter

€ 19,50

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:

Koud- en warmbuffet A:










Rundvleessalade
Beenham
Gehaktballetjes
Schnitzel
Tv-sticks
Gebakken aardappelen en friet (of losse rösti, rösti rondjes, aardappel kroketten)
Champignonroomsaus
Diverse rauwkostsalades
Stokbrood met kruidenboter , appelmoes en mayonaise
€ 18,50

Koud- en warmbuffet B:


Rundvleessalade



Zalmsalade



Eiersalade



Aardappelsalade



Schnitzel



Dijbeensaté



Gehaktballetjes



Sukade in tuinkruidenjus



Gebakken aardappelen en friet (of losse rösti, rösti rondjes, aardappel kroketten)



Champignonroomsaus



Diverse rauwkostsalades



Stokbrood met kruidenboter, appelmoes en mayonaise

€ 20,50

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

In samenwerking met de cateraar dragen wij er zorg voor dat alles
perfect is, u hoeft alleen nog maar een keuze te maken:

Koud- en warmbuffet C:
Koud:






Rundvleessalade
Zalmsalade
Koude vissoorten: gerookte zalm, haring,forel
Stokbrood met kruidenboter
Dun gesneden fricandeau en rosbief

Warm:






Varkenshaasmedaillons
Zalmmoot
Dijbeensaté
Schnitzel
Gebakken aardappelen en friet (of losse rösti, rösti rondjes, aardappel kroketten)



Warme groente



Diverse soorten rauwkost en sauzen

€ 31,50

Dessert-buffet:
Bavarois puddingen (aardbei- en chipolata bavarois)
Vanille- en aardbeienijs
Warme kersen

€ 7,00

Dit valt uit te breiden met:
Diverse soorten longeurs

€ 1,00

Griesmeelpudding met warme bosvruchtensaus

€ 1,00

Uiterlijk één week van te voren definitieve aantal personen doorgeven, de factuur wordt gebaseerd op dit opgegeven aantal
Annuleren kan tot 6 dagen van te voren kosteloos, daarna worden de kosten door gefactureerd
Let op; tarieven zijn exclusief BTW. Korting?  bij contant afrekenen direct na de excursie wordt de BTW niet berekend.

Voor meer info over Kraanswijk of over de groepsaccommodatie kijk op www.kraanswijk.nl
Telefoonnummer: 0544-461539 email: chris.bomers@kraanswijk.nl

