ARRANGEMENTEN

s.4

Onderstaande arrangementen starten vanuit uw accommodatie. Ter uitbreiding kunt u ook starten
vanuit de “Waarderij” met koffie, thee of drankje en/of afsluiten met één van de
maaltijdmogelijkheden (z.o.z.)

Vakantieboerderij de Hoogewaard
Hoogewaard 4, 6645 AA Winssen
Tel. 0487-521227
Email: info@dehoogewaard.nl
KvK: 10026699

SERVICE
2014
(Geldig t/m maart 2015)

Om uw verblijf op de “Hoogewaard” nog aangenamer te maken bieden wij diverse service- en
arrangementmogelijkheden.
Huifkartochten:
de “Hoogewaard” heeft een eigen comfortabele huifkar voor 10-12 volwassenen of ca. 15
kinderen (min. 2 begeleiders) met onze tractor. Eventueel te combineren met een
bezienswaardigheid in de omgeving!
- tarief per 1,5 uur of 2 groepjes à 45 min.
- elk half uur langer
 Uiterwaarden-knapzak-struintocht:
in de huifkar, getrokken door onze tractor (voor 10-12 volwassenen of ca. 15 kinderen
(min. 2 begeleiders), beleeft u een nostalgisch tochtje door de mooie omgeving van
Winssen via dijk en uiterwaarden naar de dijk in Beuningen. Een natuurgids vertelt u
over de verrassende flora en fauna en wijst u de weg naar en door de uiterwaarden. Met
een beetje geluk komt u een kudde Konikspaarden of Brandrode runderen tegen die voor
de natuurlijke begrazing zorgen. Na afscheid van de gids te hebben genomen, wandelt u
met een ruim gevulde rugzak langs kribben en idyllische waalstrandjes van de
drukbevaren rivier de Waal voor een onvergetelijke lunch-picknick ergens onderweg,
terug naar de “Hoogewaard”.
 Boerengolf:
via een leuke route wordt u met de huifkar naar het “parcours” gebracht. Het spel wordt
gespeeld met klompen aan een stok in een weiland tussen de schapen; per team ca. 5 p.
Bij speluitleg op de deel van de boerderij: koffie/thee, krentenbrood en cake, tijdens de
“Teamoud”: een sapje. Met een plattegrondje wandelt u weer terug naar de
“Hoogewaard” (ca. 2 km)
 Klootschieten:
na uitleg over de historie en de regels van dit oude (dorps)spel vertrekt u met een royaal
gevuld karretje: drankjes en hapjes voor een uitgebreide lunch/picknick, scoreformulieren
èn: de echte originele “kloten” + harkje! Routes variërend van 1 tot 5 km over eigen
terrein of de uiterwaarden van de Waal. U speelt als groep onderverdeeld in teams van 4 à
5 p.
 Fietstochten:
vanaf de “Hoogewaard” vertrekt u op de fiets en een gevulde “knap(rug)zak” met een
zwerfkaart voor een ontdekkingstocht door het “Land van Maas en Waal” of één van de
VVV-fietsroutes (zie infohoek in de “Waarderij”) door de regio. Exclusief fiets!

7520,-

20,pp

16,50
pp

12,pp

11,50
pp

De “Waarderij”: onze ontvangstruimte met leuk barretje, gezellige zitjes, infohoek, sfeervol terras met
prachtig uitzicht en ’s avonds romantische verlichting. Op uw aankomstdag geopend voor inloop en
informatie. De “Waarderij” is tevens te reserveren voor volledig verzorgde groepsarrangementen als
start, rustpunt en afsluiting. Leuk om iets te vieren: “Uit en toch thuis”.

 Linnengoedverhuur
- dekbedset p.p.
- keukenset (6 thee-, 3 hand-, 2 vaatdoeken)
- handdoekset p.p. (2 handdoeken en 1 washandje) – alleen voor de huisjes
 Was- en droogservice
(wordt voor u gedaan, gesorteerd afgeven bij de “Waarderij”) per 5 kg. incl.
waspoeder en drogen
 Fietsverhuur
Voor groepen zet verhuurbedrijf “Herkenrath Fietsplus” luxe trommelrem fietsen
rijklaar bij uw accommodatie; reserveer tijdig: (0487_ 54 15 66.

Drankservice.
De drankservice dient u minimaal TWEE weken voor uw aankomst te reserveren.
Geen gesleep met kratten! Bier staat “tapklaar” klaar met koolzuur.
In de “Boerderij” is een dubbele tap aanwezig!
Let op: u mag géén “eigen” bierfusten aansluiten.
- Dommelsch bier,
fust 20 l. / fust 50 l.
- Hertog Jan bier,
fust 20 l / fust 50 l
drankassortiment van uw keuze in de koelkast. Minimaal 10 stuks afrekenen;
boven 10 afrekenen wat aangebroken is. Prijzen excl. statiegeld:
- frisdranken (1,5 liter fles) en vruchtensappen (1 liter pak/fles)
- prima rode/witte (huis)wijn en rosé

zie ook onze website: www.dehoogewaard.nl
Meer wensen? Leuk idee?
Wij denken en organiseren graag met u mee!

7,6,50
4,9,-

75 / 168
85 / 184
3,8,-

CATERING

s.2

Hieronder vindt u een greep uit de te bestellen catering. Er is van alles mogelijk: van eenvoudig tot
luxe. Wij verwijzen u naar onze website (www.dehoogewaard.nl) voor uitgebreide
cateringmogelijkheden. De hieronder vermelde maaltijdmogelijkheden zijn samengesteld voor
groepen vanaf TIEN personen. Reserveren TWEE weken voor uw verblijf. Genoemde prijzen zijn
per persoon op basis van zelfverzorging. U DRAAGT ZELF ZORG VOOR HET
KLAARZETTEN VAN HET BUFFET MET SERVIES EN BESTEK; NA AFLOOP
OPRUIMEN EN AFWASSEN. U hebt de keuze uit:

HW

HW

HW

L4.

→
→

ontbijt

lunch

assortiment van broodjes, sneetjes brood, krentenbrood, crackers/
beschuit/ roggebrood/ peperkoek, vleeswaren- en kaasschaal,
7,eiersalade, zoet, sap, (karne)melk, boter
idem 1 met i.p.v. eiersalade een andere salade + extra: een
assortiment fruit en de keuze uit: warmhoudpan soep
(groenten/kip of tomaat)

in onze “Hoogewaard”-knapzak, picknickmand of karretje:
assortiment van pp: 2 luxe gesmeerde broodjes, 1 krentenbol,
yoghurtcup, klein slaatje; assortiment fruit, diverse pakjes drank
warmhoudpan met gevulde maaltijdsoep, keuze uit:
boerengroente tomaten kippen uien
binnenkomer/
champignon erwten
uitsmijter
assortiment luxe gesmeerde broodjes (2 pp): wit/bruin,
hard/zacht, vleeswaren, kaas/brie en evt. zoet
bij bovenstaande mogelijkheden zorgt u zèlf voor koffie en thee
picknickpakket

SCHARREL
EITJE
Hertog ijs

11,-

lekker toetje!

1,50

Barbecue: gezellig barbecuen met een uitstekend gemarineerd vleesassortiment. Ook aan te vullen
met een assortiment van vis of vegetarische vleesvervanging is mogelijk. U hebt de keuze uit: een
gas-bbq of de overdekte houtskool bbq. De bbq is inclusief gasverbruik of houtskool en
aanmaakblokjes. Denkt u bij houtskool-bbq aan tijdige reservering van de “Hooimijt”, een goede
stoker (ruim 3 kwartier vóór het bbq-en het vuur aansteken!). Na afloop de bbq goed
schoonmaken! U kunt het schoonmaken aan ons over laten; de kosten hiervoor zijn: € 20,-.
prima vleesassortiment (ca 400 gr. pp); stokbrood wit/bruin,
JV2 boeren barbecue kruidenboter, sausjes: knoflook, cocktail en saté; opgemaakte
15,rundvleessalade (150 gr. pp)
JV2

luxe barbecue

P1

lunch

P3

buffet “enjoy”

P4

stamppot buffet

A1

Scandinavische
lunch

7,-

0,45

18,-

s.3

Onderstaand treft u enkele mogelijkheden aan van te bestellen catering. Er is van alles mogelijk: van
eenvoudig tot luxe. Wij verwijzen u naar onze website (www.dehoogewaard.nl) voor
uitgebreide cateringmogelijkheden. Onderstaande buffetten zijn samengesteld voor groepen vanaf
VIJFTIEN/TWINTIG personen. Reserveren TWEE weken voor uw verblijf. Genoemde prijzen
zijn per persoon op basis van zelfverzorging. U DRAAGT ZELF ZORG VOOR HET
KLAARZETTEN VAN HET BUFFET MET SERVIES EN BESTEK; NA AFLOOP
OPRUIMEN EN AFWASSEN. U hebt de keuze uit:

9,-

indien aanwezig: vers van de “Hoogewaard”-kippen
om zelf te koken of te bakken bij ontbijt of lunch

luxe assortiment vlees/vis (ca 500 gr. pp); stokbrood wit/bruin,
kruidenboter, sausjes: knoflook, cocktail en saté; extra
opgemaakte rundvleessalade (250 gr. pp)

BUFFETTEN

goed gevulde soep, keuze uit : boerengroente, tomaat,
kippen, uien, champignon of erwten (winterseizoen);
diverse broodjes en broodsoorten, krentenbrood en
roggebrood; diverse vleeswaren , 2 soorten kaas , zoetwaren
en assortiment fruit; keuze uit een gegarneerde
rundvleessalade of koninginnepasteitje
rundvleessalade met gevulde eitjes en rauwkost; pastasalade
met o.a. tonijn en garnalen; aardappelsalade met
uitgebakken spekjes en vers fruit; gerookte hamsoorten met
meloen; diverse vissoorten o.a. gerookte zalm, - forel en
makreel; diverse koude sauzen; vers afgebakken stokbrood;
kruidenboter
keuze uit:
boerenkool; zuurkool; hutspot
rookworst,speklappen, gehaktballen met jus, verse worst,
draadjesvlees;
bijgerechten: piccalilly,appelmoes, mosterd diverse zuren
(Smörgås-bord)
warme vleesballetjes met marjolein; diverse krokante
broodjes en vloerbroden met leverpastei, worstsoorten,
rolmopsen, kaas, haring in roomsaus en haringsalade
(bier en aquavit)

12,-

13,50

vanaf
12,-

15,50

A2

Spaans buffet
(tappas)

div. kaas-, ham- en worstsoorten, warme hartige taarten,
pincho´s (hapjes op brood), Baskische stoofschotel, gevulde
champignons, pittige gehaktballetjes, kipkluifjes op Spaanse 19,50
wijze, courgette- en gemengde salade, chiabatta, olijf- en
pruimenbrood, tapenades en sausjes, boter en kruidenboter

A3

dessert buffet
(standaard)

4 soorten ijs; 3 soorten sausjes; diverse soorten gesneden
vers fruit; fruitsalade; slagroom

Tegen meerprijs (€ 3,50 pp) volledige verzorging mogelijk
Wilt u op loopafstand van de “Hoogewaard” goed en lekker uit-eten:
een prima restaurant met sfeervolle ambiance en uitstekende bediening
voor groepen vanaf TWINTIG personen. Vooraf reserveren!
Zie voor menu-informatie: www.gasterijdearend.nl

6,-

