
Groepshotel de Maathoeve tarievenlijst 2019
badlinnenpakket € 5,00

Extra houtpakket, 1e mand gratis €7,50 per mand

huur beamer €30,-

huur flipover €10,-

huur biertap met 20 l bier 75,-

huur hottub 150,-

Pakketten zelfverzorging uit onze landwinkel

Ontbijt €8,50 p.p.                         

boerenLunch 11,00 pp

Ovenschotelbuffet                             €11,00 p.p.               

eenvoudig stampottenbuffet                              €12,50 p.p.                  

Boeren BBQ ,salades,vlees,brood,sauzen €13,95 p.p.                         

BBQ de luxe inc. Salades,vlees,brood sauzen €15,75 p.p.

huur BBQ gas/houtskool incl schoonmaak,brandstof €25,-             

witteveentjesgebak per taart 20-25 persoons €25,-

tussendoortjes

familieschaal patat € 1,95 p.p.

kaasplank € 2,35 p.p.

worstplank € 2,35 p.p.

warme hap € 0,75 p.p.

nootjes chips € 0,80 p.portie

boerentapashapjes € 4,50 p.p.

dipfestijn € 3,50 p.p.

gehaktbal in jus met mosterd € 2,10 p.st.

saucijzenbroodje € 2,25 p.st.

Catering Maathoeve compleet verzorgt 

pizza van de maathoeve € 10,00 p.p.

onbeperkt pannenkoeken € 10,00 p.p.

eenvoudig "menu vd dag" 3 gangen € 17,50 p.p.

eenvoudig warm buffet € 14,50 p.p.

koud warm buffet € 17,50 p.p.

boergondisch buffet € 17,50 p.p.

proeverij buffet € 19,50 p.p.

Germaans oermenu € 15,50 p.p.

eenvoudig stamppottenbuffet,2xstampot,2x vlees € 12,50 p.p.

stampotbuffet, 3x stamppot 4x vlees € 15,00 p.p.

ovenschotelbuffet, 3 soorten € 11,00 p.p.

hapjesbuffet € 17,95 p.p.

hapjespan  gevuld met 50 luxe warme hapjes €37,50 per pan

drankjes voor u klaargezet in de koelkast GRH

gekoelde frisdrank per fles € 6,50

gekoeld flesje bier € 1,75

speciaal bier € 2,40

fles wijn € 10,00

fust bier 20 liter incl gebruik tap 75



bij te boeken buitenactiviteiten

Disc Golf 9 holes €5,00 p.p. tot 12 jr €2,50 ca. 1,5 uur

teamspel glow- in- the- dark Disc Golf €10,00 pp ca. 1,5 uur

footgolf 9 holes €5,00 p.p. tot 12 jr €2,50 ca. 1,5 uur

familieskelterpuzzeltocht €5,00 p.p. tot 12 jr €2,50 ca. 1,5 uur

Boer'n picknick €10,00 p.p.

huifkartocht € 12,50 p.p./ vanaf 20 pers. ca. 2 uur

Op boeren Expeditie incl. boerenlunch €25,00 p.p. kinderen vanaf €12,50

stokvangen/ ringsteken/koningsspel incl. begeleiding €5,-  p.p./min 10 pers.                            ca.1,5 uur

blind vollebal/hoefijzer werpen/1hole discgolf I.B. €5,00 p.p./min. 8 pers.                                    ca.1,5 uur

interactief GPS letterspel weten of zweten €5,00 p.p. min 8 pers 2 uur

GPS Maathoeve challenge, interactief detectivespel €12,50 p.p./ min. 5 pers.                             3,5 uur

Kan Jam Disc Spel €2,50 p.p. vanaf 8 pers.                            1 uur

Germaans Archery  tag spel €15,00 pp min. 10 pers. 1,5 uur 

bij te boeken binnenactiviteiten

wordfeud € 2,50 p.p.                             ca.1uur

Hilarische spellenkist €3,50 p.p./ va 20 pers.                              ca.1.5 uur

boerenbingospel met prijs! €3,50  p.p. min. 20 pers.

boerenverstand quiz met begeleiding €3,50  p.p./min. 20 pers. ca.1uur

9 oud hollandse spelen, met spelbegeleiding €5,- p.p./min.20 pers. ca.1,5 uur

Sallandse Live and cooking lunchproeverij p.o.a. min 50 pers. 1,5 uur

bij te boeken Workshops:

meiden verwenavond (verzorgingsproducten) €15,00 p.p. min. 10 pers. 2,5 uur

Handletteren p.o.a. min. 10 pers. 2,5 uur

Yoga dance €12.50 p.p. min. 10 pers. 1 uur

wilgentenen vlechten vanaf €17,50 p.p. min. 10 pers. 2,5 uur

likeur maken €26,00 p.p.  min. 10 pers 2 uur 

wijn proeverij €17,50 p.p. min.15 pers. 2 uur 

schilderen met Bertina op doek/hout €35,00 p.p. min. 10 pers. 3 uur

schapendrijven /roofvogelclinic p.o.a.

decopatch, versier een figuur naar keuze vanaf €7,50 p.p. min. 10 pers. 1,5 uur 

foto shoot op de boerderij p.o.a. min. 10 pers. 1,5 uur 

bij te boeken kookworkshops

pizzaworkshop €15,00 p.p. min. 10 pers. 2 uur

kookworkshop boerentapas €37,50 p.p. min. 10 pers. 4 uur

kookworkshop Perzisch koken €45,00 p.p. min. 10 pers. 4 uur

kookworkshop met streekproducten 37,50 p.p. min. 10 pers. 3,5 uur

lunchkookworkshop 17,50 p.p. min. 10 pers. 2 uur

Spelregels Groepshotel de maathoeve

Linnengoed inbegrepen,zelf opmaken (bij zelfverzorging)  bij vertrek bedlinnen afhalen en in hoes hoes stoppen

door ons geleverde flessen drank worden berekend op basis van nacalculatie.

Het is niet toegestaan eigen etenswaren/drinken mee te nemen in speelschuur

De ruimte/terras dient bezemschoon te  worden opgeleverd

vernielingen  dienen gemeld te worden aan eigenaar

ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eigen kinderen Speeltoestellen en locatie gebruik is op eigen risico            

Speelveld/speeltoestellen zijn voor al onze  recreatiegasten beschikbaar prijswijzigingen onder voorbehoud  


