Gezellige buiten uitjes!
Alle activiteiten voor jong en oud op een rijtje
Op zoek naar een gezellig teamuitstapje of familie-uitje? Zoek niet verder en boek een loeigezellige
activiteit bij groepsuitjelimburg.nl Succes verzekerd!

Wie is de …..? Niets is wat het lijkt bij dit spel
*binnen /buiten

Is uw collega ineens zo onhandig of lijkt dat maar zo?! Ontdek aan de hand van denk- en doe
activiteiten wie in jullie team de grootste saboteur is. Lukt het jullie de mol te ontdekken? Dit spel
is geschikt voor verschillende leeftijden en groepen. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de
voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 15
15 – 29
30 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 24,95
€ 21,95
€ 19,95
Ca. 3 uur

Expeditie Robinson een teamspel met een sportieve uitdaging!

Waan je zelf als een echte Robinson en ontdek welke groep de beste overlevingstechniek heeft! Bij
de verschillende activiteiten worden jullie getest op de "survival skills" waarmee je punten kan
verdienen. De activiteiten: Labyrint - Be a monkey - Eat or die - In to the Wild - Waterproof . Duur

3 uur.

Personen / Deelnemers
8 - 15
16 of meer
Kinderen 5 tot 14 jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 24,95
€ 24,35
€ 12,95
Ca. 3 uur

Teamchallenge (3- of 6 kamp) Winnen is er aan beginnen.

Niet denken maar doen, het drie of meer kamp, hilarische sportieve activiteiten die je met je groep tot een
goed einde moet brengen. Deze activiteit leent zich goed voor bedrijfsuitjes, teambuildingsuitjes of voor
groepen die het leuk vinden om een strijd met elkaar aan te gaan. De activiteiten zijn voor iedereen goed te
doen, je hoeft niet perse sportief te zijn. Na een korte en duidelijke uitleg gaan jullie onderling de strijd aan.
Dit wordt gegarandeerd een onvergetelijke dag met voor ieder wat wils.
U kunt zelf een keuze maken uit de onderdelen:
Bungyrun
(4 op een rij)

Hanengevecht

Boerenfrisbee

Rokvoetbal

Levend
tafelvoetbal

Pieperschieten

Kussengevecht

Flying Dart

Boerenmeerkamp 6 activiteiten
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 21,95
Ca. 3 uur

Boerendriekamp 3 activiteiten
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 16,95
Ca. 2 uur

Flying Dart
Met een snelle roest vliegen jullie over de baan om punten te scoren. Laat het kind in jezelf naar boven komen
en laat zien hoe goed jij kan mikken op onze dartbaan. Welke team is er als eerste van de 501 naar de 0? Net
als bij darten strijd je dus met twee teams tegen elkaar waardoor het extra spannend wordt!
Het is mogelijk om deze activiteit los te spelen voor een uur, maar het kan ook in combinatie met een
meerkamp.
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Bungy run -4 op een rij Doe eens Lekker gek!

Dit leuke uitje is voor iedereen die van spellen en slimmigheidjes houdt. Met als handicap dat je aan de elastiek
vast zit. Doe eens Lekker gek! Zodat het erg lastig word om het bord te halen. Teamwork is hier vereist.
Gedurende een uur speelt u met uw team het 4 op een rij spel.

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Hanen gevecht Kuukelekuu !

Je tegenstander ziet er angstaanjagend sterk uit in zijn stoere kippenvel. Maar schijn bedriegt: hij draagt een
schuimrubberen pak, net als jij. Bij groepsuitjeslimburg gaan jullie als echte hanen de strijd met elkaar aan. Wie
werkt bij het hanengevecht de tegenstander als eerste tegen de grond of van zijn stok (mat)?

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Discgolf Lekker uitwaaien!

Misschien kent u het al van de Lipton ice reclame ?
Ga jezelf heerlijk uitleven met vrienden, collega's of familie, tussen de koeien en de hoge pollen gras in de
boerenbuitenlucht! Disc golf is een leuke uitdaging voor alle leeftijden. Het is geen zware activiteit en iedereen
die kan lopen, kan meedoen.
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Groepen groter dan 20
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,95
€ 4,95
- € 0,50
1,5 uur

Rokvoetbal
Hoe overleef ik een…..! Als dit geen teambuilding is!

Rokvoetbal wordt gespeeld in de boerenweide, onder supervisie
van uw eigen scheidsrechter. Rokvoetbal kan gespeeld worden tot
maximaal 6 tegen 6 spelers. U kunt dit spel per een uur boeken.

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Levend tafelvoetbal
Ook leuk als je niet van voetbal houdt !
Absoluut dikke pret voor spelers en niet te vergeten....voor de supporters!
U wordt vastgesnoerd, verdeeld in 2 teams van 6 personen, aan een touw waar u een beperkte
bewegingsvrijheid heeft. Door samen te spelen moet u proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dit is
echt een spel wat u eens mee moet maken!

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Fun Curling

Curling lijkt misschien een saaie sport, niks is echter minder waar. Na een korte introductie in de curlingsport
gaan we van start. De taken worden verdeeld in de Teamcaptain, de vegers en de werper en we gaan van start.
En geen paniek, iedereen mag natuurlijk werpen. We draaien door zodat we alle tegenstanders een keer
hebben kunnen verslaan. Leuk voor jong en oud.

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Bamboebouwen

Geen kunst?
In no-time ontstaat er een indrukwekkende constructie waaraan echt iedereen zijn bijdrage heeft geleverd.
Ruimtelijk inzicht, creativiteit, samenwerkingsvermogen en belangrijkste ingrediënten van deze workshop.
Met een forse stapel bamboe en kilo's elastieken ga je aan de slag.
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 14,95
Ca. 2 uur

De peelkolderstepsafari op weg met pret!

De peelkolderstepsafari een verrassende tocht waar natuur en cultuur nauw met elkaar is verbonden .U volgt
een prachtige route door de peel en het dorp. Genietend van de buitenlucht op de step dwars door natuur
gebieden en boerderijen. U ontvangt een boekje met mopjes en vragen. Bereidt u voor op een leuke ludieke
speurtocht!
vanaf 10 jaar.
Personen /
Deelnemers
6 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 15,95
Ca. 2,5 – 3 uur

Kussengevecht 'Hij kan zomaar vallen'

Altijd al een vriend, collega of je baas een optater willen geven. Grijp dan nu die kans. Met dit spel krijg je een
kussen in je hand. Je neemt plaats op de stang boven een valkussen
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Pieperschieten Bent u de koning van t pieperrijk? .

Doe eens iets anders en ga pieper schieten, waarbij u als groep ontzettend veel lol kan beleven. Pieper
schieten is een hilarisch spel met als doel de piepers zo ver mogelijk weg te schieten ,als het even kan ook nog
in de roos. Na een korte instructie dn oefenschoten start de competitie.

kinderen 10 t/m 14 jaar
Personen /
Deelnemers
6 of meer
Kinderen 6 t/m 12
jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 5,95
€ 5,50
Ca. 1 uur

Going Dutch / Boerendag

Beleef het echt Holl

dse gevoel bij de boerendag, met een dag vol ontspannen en ludieke activiteiten waarbij

gezelligheid voorop staat. We starten om 10.00 uur met koffie en boerencake, hierna gaan we beginnen met
het binnen programma: Spoedcursus boer/in worden. Rond de middag krijgen jullie een heerlijke soep, 2
broodjes & koffie thee en melk In de middag gaan we een balletje slaan in de vorm van ospelgolf. Waarna we
rond 16.00 uur afsluiten met koffie/thee en wat lekkers.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 30,95
€ 29,95
€ 28,95
€ 17,95
Ca. 6 uur

Ospel Golf alles kan en alles mag!

Golven tussen de koeien met een klomp en een bal staat garant voor een gezellige middag uit.
Golf is een gezellige en sportieve activiteit voorjong en oud. Golf wordt gespeeld tussen de melkkoeien in de
weilanden, met een klomp aan een stok, wordt een kleine bal in 9 holes geslagen. Twee teams spelen in
ongeveer 2 uur tegen elkaar. Golf kan worden gecombineerd
met koffie en vlaai of lunch of een volledig buffet.
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Groepen groter dan 20
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,95
€ 4,95
- € 0,50
Ca. 2 uur

High Bier

‘Mannen weten waarom’

De "vernieuwde" High Beer is een echte tegenhanger van de alom bekende High Tea. Diverse gerechtjes
geserveerd op 2 etagères, met daarbij vier proefglaasjes met speciaal bieren. De eerste etagère gevuld met
bier gerelateerde hapjes en de tweede met onze overheerlijke kipsaté en mini pizza etc, natuurlijk krijgt u het
lekkerste biertje in een groot glas. U kunt onze High Beer ook combineren met een leuke binnen/buiten-activiteit.
Vraag ons naar de mogelijkheden. De High Beer is niet mogelijk op zaterdagen. U kunt dan wel gebruik maken
van onze Mini High Beer/Wine.

Personen /
Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per
persoon*
€ 27,95
Ca. 4 uur

Gezellige BINNEN activiteiten en uitjes!
Alle binnen activiteiten voor jong en oud op een rijtje
Op zoek naar een gezellig team uitstapje bedrijfsuitje of familie-uitje? Zoek niet verder
en boek een gezellige activiteit bij groepsuitjelimburg.nl. Succes verzekerd!

Wie is de Mol?
Niets is wat het lijkt bij het spel: Wie is de…… ?

Is uw collega ineens zo onhandig of lijkt dat maar zo?! Ontdek aan de hand van denk- en
doe activiteiten wie in jullie team de grootste saboteur is. Lukt het jullie de mol te
ontdekken? Dit spel is geschikt voor verschillende leeftijden en groepen. Ook mogelijk op
locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 24,95
€ 21,95
€ 19,95
Ca. 3 uur

De Jongens tegen De Meisjes
De eeuwenoude strijd tussen mannen en vrouwen kan eindelijk beslist worden!

Wie is er nu de slimste, de sterkste, de meest behendige en de snelste? Denkt u het
antwoord daarop wel te weten? Laat het maar zien dan! Zorg dat uw tegenstanders deze
dag nooit zullen vergeten. Geen uitvluchten, geen genade. Let the Battle begin… Ook
mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 17,95
€ 16,95
€ 14,95
Ca. 2 uur

Kan ook In Battlevorm gespeeld worden bij ongelijkenaantallen dames en heren!

Ik Hou Van Holland
Altijd al eens Linda willen ontmoeten?

Het wordt lachen met Linda en haar crew tijdens "Ik hou van Holland" ! Leuke vragen,
lastige vragen, hilarische situaties en tussendoor ook nog eventueel lekker eten en
drinken. Ga de strijd aan met het andere team tijdens deze welbekende spelshow. Tot in
onze studio! Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Minimprijs per groep
Duur:

Prijs per persoon
€ 14,95
€ 13,95
€ 11,95
€ 200,Ca. 1,5 – 2 uur

Escaperoom
Durft u de uitdaging aan?

Zoek niet verder maar boek direct op www.escaperoomlimburg.nl en laat je opsluiten.
Escape rooms zijn de rage van het moment in Nederland. Beleef deze real life game nu
ook in Limburg! Met je team ga je een mysterieuze kamer binnen, achter jullie wordt de
deur gesloten. Lukt het jullie om het hoofd koel te houden en binnen het uur alle brein
brekers op te lossen?
U kunt met maximaal 40 personen tegelijkertijd verdeeld over 5 rooms een escaperoom
spelen. Bent u met meer dan 8 personen dan is het leuk om een battle te spelen in de
investigate rooms (csi) of Night at the museum. De prijs hangt af van het aantal
personen. Bent u met een oneven aantal deelnemers dan geldt de prijs voor de kamer
met de meeste deelnemers voor beide groepen. Dus bijvoorbeeld: bent u met 11
personen dan geldt de prijs voor 6 personen per kamer voor beide kamers.
Onze CSI & Night at the Museum rooms zijn rolstoelvriendelijk, bij “het geheim van de farao” dient u er
rekening mee te houden dat u een klein stukje (3 a 4 meter) zal moeten kruipen.

Strijd tegen elkaar!
We beschikken over 5 escape rooms, waarvan 4 identieke zodat gestreden kan worden in
teamvorm om de snelste tijd!
CSI 1 & CSI 2: Spannend! 16 personen tegelijkertijd
Night of the Museum 1 & 2: in 3D, 16 personen tegelijkertijd
Egypte : Geen sheets, geen cijfer, letter of code sloten! 8 personen tegelijkertijd.
Personen / Deelnemers
8
7
6
5
4
3
2
Duur:
Aanvangstijden:

Prijs per persoon
€ 16
€ 17
€ 18
€ 19
€ 23
€ 28
€ 35
Maximaal 1 uur
10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30
16.00 / 17.30 / 19.00 / 20.00

Escapediner
Het Escapediner spel is een spannende uitdagende teambuildingactiviteit met eten &
drinken. U speelt het spel in teams aan tafel.

Een moordlustige crimineel is op het nippertje aan de politie ontsnapt de politie tast
volledig in het duister. Een anonieme tip verwijst naar een mobiel. Zou de moordenaar in
zijn haast vergeten zijn gps uit te zetten? De politie mist deze essentiële informatie.
Kunnen jullie voorkomen dat er meer slachtoffers vallen? Kraak de codes, en vind het
nummer!
Maximaal 80 spelers Tafels spelen tegen elkaar, maar ook met elkaar.
De prijs is gebaseerd op het minimaal aantal deelnemers van 20 personen en zijn
inclusief 5 consumpties (exclusief speciaal bier) per persoon, spelprogramma's,
quizmaster en een heerlijk 4 gangen diner. aanvangstijden in overleg! Het is ook
mogelijk om een 4-uur drankarrangement af te nemen in plaats van 5 consumpties
(exclusief speciaal bier) per persoon:
Personen / Deelnemers
20 - 39
40 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 59,95
€ 54,95
Ca. 4 uur

4 uur drankarrangement*
€ 69,95
€ 64,95
4 uur

* In plaats van 5 consumpties per persoon. Exclusief speciaal bier.

Minute 2 win it
Hoe lang duurt een minuut?

Even geen tijd voor een serieus gesprek, want u moet binnen een minuut een opdracht
uitvoeren. Om het nog even wat gênanter te maken, mogen uw tegenstanders van te
voren zeggen of zij denken dat u het haalt, of niet?! Deze activiteit kan gespeeld worden
door kleine én grote groepen! Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 11,95
€ 10,95
€ 9,95
Ca. 1,5 - 2 uur

Kunst met kwasten
Overwin je eerste kwastangst en ontdek je creatieve krachten!

Bent u de nieuwe Picasso?
Overwin je eerste kwastangst en ontdek je creatieve krachten. Dit alles biedt veel
genoegen en hilariteit. Tevens kunt u uw werkplek, kamer of vergaderzaal opvrolijken
met een klein budget. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 18,95
Ca. 2,5 uur

Spoedcursus boer(in) worden
Toe aan een carrièreswitch? Boek een spoedcursus boer(in) worden!

Lachen, gieren, brullen, een dag vol humor, actie, gezelligheid en veel plezier. Er is geen
betere manier om het echte oer-Hollandse boerenleven te ondergaan. Voor een uniek,
gezellig, sportief uitje hebben wij een aantal boerenspellen voor u op een rijtje gezet. De
spellen zijn prima geschikt als teambuildingsactiviteit. Leer elkaar kennen onder andere
omstandigheden en verhoog de teamgeest! De spoedcursus is geschikt voor jong en oud,
maar ook voor kleine en grote groepen. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de
voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 12,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 4,95
Ca. 2 – 2,5 uur

Boerderij van de Toekomst
Altijd al eens wel eens koeien willen zien?

Boek dan een indrukwekkende excursie. “Verbazingwekkend”,” indrukwekkend”,
“ongelooflijk”, een serie woorden die veel bezoekers roepen wanneer ze weer naar buiten
komen. Hier kunt u zien hoe de boerderij van de toekomst eruit ziet. Deze boerderij mag
zich betitelen als "een van de meest geautomatiseerde melkveebedrijven van
Nederland.”
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 of meer
Minimumprijs per groep
Duur:

Prijs per persoon*
€ 8,50
€ 7,50
€ 85,Ca. 2 uur

* De prijs is inclusief 1 kopje koffie/thee per persoon.

Vergaderen
Verrassend anders vergaderen!

Geniet van de rust en de ruimte die er op de boerderij heerst, u kunt u hier uitstekend
terecht voor vergaderen, teambuildingen en cursussen. De boerderij beschikt over 2
grote volledig ingerichte vergaderruimtes tot 100 personen. Gratis Wifi en gratis
parkeren. Vanuit de skywalk boven de koeien kunt u een prachtige overdekte wandeling
maken als inspirerende vergaderbreak. De zalen kunnen worden voorzien van een
beamer, flipover, tafels en stoelen, hangtafels, wifi en nog veel meer! Vraag naar de
mogelijkheden.

Pubquiz
Alleen maar grappige en prima te beantwoorden vragen en fragmenten. Geen test op
intelligentie, maar op nutteloze weetjes over van alles en nog wat, inclusief een vleugje
humor. Deze quiz is gericht op een gezellige uitje met je vrienden. Inclusief
quizmaster/spelbegeleider. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.

Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Minimumprijs per groep
Duur:

Prijs per persoon
€ 9,95
€ 8,50
€ 6,50
€ 100,Ca. 1 uur

Party Quiz

Op zoek naar een interactief, actief en komisch teamprogramma? Dan is onze Party Quiz
dé oplossing! Welk team kan het beste tekenen, neuriën of uitbeelden? Ga met elkaar de
strijd aan! Inclusief quizmaster/spelbegeleider. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar
de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Minimumprijs per groep
Duur:

Prijs per persoon
€ 9,95
€ 8,50
€ 6,50
€ 100,Ca. 1,5 – 2 uur

Feestje
Groepsuitjelimburg maakt van iedere gelegenheid Uw feest!

Op zoek naar een prachtige, (loei)gezellige maar vooral een leuke locatie voor uw
feestje, jubilaris, bedrijfsuitje, gezellige borrel, vergadering, coaching & training etc?
Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres! Maar ook speciaal als je niets te vieren hebt.
Een feest is pas een feest als je bij loeigezellig bent geweest! Vraag naar de
mogelijkheden.

Boerinnen High-Tea
Waar vrouwen van houden!

Terwijl u lekker aan het bijkletsen bent met uw vriendinnen, zussen of collega’s zorgen
wij voor een heerlijke High-Tea. Het is dus heerlijk ontspannen en genieten van diverse
lekkernijen en drankjes. Deze uitgebreide High-Tea is niet mogelijk op zaterdagen. Vraag
ons naar de voorwaarden. Minimaal aantal deelnemers: 10 personen.
Personen / Deelnemers
4 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 19,95
Ca. 2 uur

Een Boerinnen High-Tea Combineren met een Spoedcursus Boer(in) Worden?
Personen / Deelnemers
4 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 30,00
Ca. 4,5 uur

Mini High-Beer/Wine
Waar mannen én vrouwen van houden!
Bij de mini High Beer krijgt u drie verschillende speciaal biertjes geserveerd waarvan u
lekker op uw gemak kunt genieten. Hierbij wordt u ook voorzien van een kleine
snackfestijn bestaande uit mini loempia, borrelgarnituur, nootjes en een schaal nacho’s.
Voor de liefhebbers kan onze High Beer ook gedaan worden met drie glaasjes wijn of fris.
Personen / Deelnemers
5 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 19,95
Ca. 2 uur

Een Mini High-Beer/Wine combineren met een Escaperoom?
Personen / Deelnemers
5 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 32,50
Ca. 3 uur

*Bij deze combinatie zijn onze algemene voorwaarden omtrent de Escape Rooms van toepassing.

Crazy fun tour!
Je klikt het verschil tijdens de Cryptische Peeltocht.

Klik en alles kan in de Crazy fun tour. Gewapend met een camera, opdrachtenboekje en
fotorouteplanner moet je met je team de gekste opdrachten uitvoeren. Een dagje vol
teambuilding, en hilariteit. De crazyfuntour is leuk voor iedere leeftijd . De foto’s mogen
natuurlijk niet verloren gaan, dus krijgen de winnaars een prachtige collage als
aandenken! Minimaal aantal deelnemers: 10
Personen / Deelnemers
10 – 14
15 of meer
Duur:

Prijs per persoon*
€ 17,95
€ 16,95
Ca. 3,5 uur

*De prijs is inclusief 3 consumpties*

The Battle
Geen uitvluchten, geen genade

De strijdt tussen groepen, teams, afdelingen en vrienden is losgebarsten Wie is er nu de
slimste, de sterkste, de meest behendige en de snelste? Denkt u dat u het antwoord
daarop wel weet, laat het maar zien dan! Zorg dat uw tegenstanders deze dag nooit
zullen vergeten. Geen uitvluchten, geen genade.
Let the battle begin… Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Duur:

www.Groepsuitjelimburg.nl

Prijs per persoon
€ 17,95
€14,95
€ 11,95
a. 1,5 uur

3 minuten vanaf de A2 bij Nederweert/ Weert

Vrijkebomenweg 9 Ospel
Tel: 0654748328 info@groepsuitjelimburg.nl

Gratis Parkeren

Eten & Drinken
bij Groepsuitje Limburg
Een dagje uit is natuurlijk niet compleet zonder een drankje of hapje op zijn tijd. In dit document
vindt u een overzicht van ons aanbod in eten en drinken.
Eten bij Groepsuitje Limburg is heel gevarieerd; van eenvoudig lekker tot uitgebreid luxe, voor
ieder wat wils! Afhankelijk van uw gezelschap en budget passen wij het menu aan op uw wensen.
Natuurlijk houden wij rekening met eventuele dieetwensen, echter is het wenselijk dat dit van
tevoren even doorgegeven wordt.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag!
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Zoet en zo
Voordat je programma begint, zin in een gezellige ontvangst? Ga voor ‘iets lekkers’ bij de koffie!
Koffie/thee & warme chocolademelk
Koffie/thee & boerencake
Koffie/thee & Limburgse vlaai
Koffie/thee & 2 friandises
Koffie/thee & wafel met aardbeien* & slagroom
Koffie/thee & 4 kleine hapjes
’n extra kopje koffie/thee (bijschenken)
Koffie/thee/fris

€2,10
€2,60
€4,05
€3,85
€4,25
€4,25
€1,00
€2,10

(Prijzen zijn per persoon)
* Seizoensafhankelijk

Koffie/thee/fris €2,10

Borrelen?
Na een activiteit lekker nakaarten! Bij het borrelen mag een lekker hapje natuurlijk niet ontbreken!
Hartige hapjes
Luxe receptiehapjes, afgestemd op uw persoonlijke wensen.

€1,25 per stuk.

Boerenbordje
€1,50 per persoon.
Kaas, salami, augurk & snoeptomaatjes. Kortom, oer-Hollandse nostalgie op een plankje!
Nacho’s
€4,95 per schaal.
Knapperige tortillachips, gegratineerd met cheddarkaas, paprika & ui.
Portie bitterballen
€1,95 per persoon
Bourgondische bitterballen, traditioneel geserveerd met mosterd.
Borrelgarnituur
Spreekt voor zich, altijd lekker!

€1,95 per persoon.

Broodplankje (mogelijk v.a. 4 pers.)
Knapperig stokbrood, met kruidenboter, aioli & tapenade.

€ 3,00 per persoon

Borrelplank
(mogelijk v.a. 4 pers.)
€4,95 per persoon
Olijven, diverse kaas-vleessoorten, bittergarnituur, stokbrood & tortillachips.
Supermega borrelplank (mogelijk v.a. 4 pers.)
€6,95 per persoon
Olijven, diverse kaas- en vleessoorten, bittergarnituur, mini-loempias, tortillachips, kipvleugels,
calamaris & stokbrood met smeersels.
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Eten als “activiteit”
Combineer het goede met het aangename!

High tea

Vanaf €19,95* per persoon

Onze high tea is een heerlijk ontspannen manier om met elkaar te genieten van een diversiteit aan lekkernijen
en drankjes. Ons unieke concept bestaat uit de volgende gangen:
-

Aankomst en ontvangst met een lekker seizoenssoepje van de dag
Een etagère gevuld met crostini’s belegd met gerookte zalm.
Genieten van 5 soorten bruchetta’s uit de oven.
Etagère met zoeternijen: koekjes, soesjes mini gebak en bonbons.
Tiramisu met ijs en slagroom.

Daarnaast wordt er onbeperkt koffie, thee & tafelwater geschonken.

Mini High Beer/Wine

€32,50* per persoon

Bij deze variant krijg je drie verschillende speciaal bier/wijn geserveerd waarvan je lekker op je gemak kunt
genieten. Hierbij worden jullie ook voorzien van een klein snackfestijn bestaande uit mini loempia,
borrelgarnituur, nootjes en een schaal nacho’s uit de oven. En vergeet de overheerlijke bruchetta’s uit de
warme oven niet!
En dit allemaal in combinatie met een Escaperoom naar keuze! Hiermee genieten jullie van zowel een
spannende Escaperoom als een heerlijke afsluiter.
Minimaal 5 personen.
De aanvangstijden zijn variabel.
Inclusief een Escaperoom en een Mini High Beer/Wine!
Voor de liefhebber kan onze mini high beer/wine vanzelfsprekend ook genuttigd worden met fris.
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Lekker lunchen!
Van een lichte lunch tot een volwaardig buffet! Waar hebben jullie zin in?

Eenvoudig lekker

€6,95 per persoon

Vast aan een budget, maar toch graag lunchen? Kies dan voor een kopje soep met twee broodjes.
(Iets te drinken erbij? Dan wordt de totaalprijs €8,70 per persoon.)
Keuze uit twee soorten huisgemaakte soep, en zachte bolletjes belegd met kaas en vleeswaren.

Boerenlunch

v.a. €13,95 per persoon

Een boerenlunch wordt geserveerd aan een gezellig gedekte, rijkelijk gevulde tafel.
Een boerenlunch bestaat uit een variatie aan harde broodjes, diverse broden, een variatie aan vleeswaren en
zoet beleg, en een schaal met komkommer, tomaat, paprika & huisgemaakte eiersalade. Daarnaast wordt er
onbeperkt koffie, thee & verse melk geserveerd.
(Toch nog trek in een soepje? Voor een meerprijs van €2,05,- krijgt u ook nog de keuze tussen twee soorten
huisgemaakte soep. )

Doe-lunch

v.a. €13,95 per persoon

Pannenkoeken? Wentelteefjes? Of toch liever een gebakken eitje? Bij een doe-lunch heeft u zelf de touwtjes
in handen!
Bij een doe-lunch wordt er een buffet met verschillende broden en een variatie aan kaas, vleeswaren en zoet
beleg klaargezet, daarna is het aan u! Met meel, melk, eieren en spek kunt u op de grote pannen uw eigen
creatie maken. Daarnaast wordt er onbeperkt koffie, thee & verse melk geserveerd.
(Toch nog trek in een soepje? Voor een totaalprijs van €2,05,- krijgt u ook nog de keuze tussen twee soorten
huisgemaakte soep. )

Luxe broodjes lunch

€14,95 per persoon

Meteen aanschuiven? De luxe broodjeslunch wordt er in buffetvorm een variatie aan belegde broodjes
geserveerd.
Verschillende soorten broodjes worden rijkelijk belegd met onder andere zalm & roomkaas, pikante kip &
ananas, eiersalade, ‘gezond’ en romige brie. Daarnaast wordt er onbeperkt koffie, thee, verse melk & jus
d’orange geserveerd.
(Toch nog trek in een soepje? Voor een totaalprijs van €17,- krijgt u ook nog de keuze tussen twee soorten
huisgemaakte soep. )

Uitgebreide buitenlunch

€16,50 per persoon

Op zoek naar meer variatie? In buffet vorm, of aan gezellig gedekte tafels kunt u genieten van warme & koude
lunchgerechten.
De uitgebreide buitenlunch start met een keuze tussen twee soorten huisgemaakte soep. Daarna kunt u
genieten van diverse harde broodjes en broodsoorten, roomboter, een variatie aan kaas, vleeswaren en zoet
beleg, een zomerse salade en authentieke gehaktballetjes in tomatensaus.
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Lekker lunchen!
Luxe salade lunch

€15,50 per persoon

Doe eens wat anders en ga voor een luxe salade lunch. Lekker maar gezond!
Een luxe saladelunch start met een lekker kopje huisgemaakte soep, gevold door een rijkelijk gevulde salade.
Natuurlijk kunt u zelf kiezen (gerookte zalm, gegrilde kip, romige brie en rosbief). Alle salades worden
geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Nog meer trek?
Op zoek naar een frisse toevoeging? Voor een meerprijs van €2,50 wordt er een heerlijke smoothie,
op basis van fruit, yoghurt en verse melk geserveerd.

Bourgondisch brunchen….
Geen benul van tijd? Brunchen is een combinatie van ontbijt en lunch! Leuk om te combineren met een kijkje in
onze ‘loeigezellige’ stal.

Bourgondisch brunch buffet *

€23,00 per persoon

Liever iets uitgebreider? Het bourgondische brunch buffet biedt meer luxe en variëteit!
Ontvangst met koffie/thee en een bonbon.
~
Keuze uit twee soorten huisgemaakte soep, geserveerd met stokbrood
& kruidenboter.
~
Koude gerechten
Verse salades (o.a. koude schotel, zalm, komkommer, bloemkool & fruit)
Vitello Tonato
Carpaccio
Diverse harde broodjes & broodsoorten
Diverse soorten kaas, vleeswaren & zoet beleg
Smoothies, op basis van fruit, yoghurt & verse melk
Warme gerechten
Gevuld brood
Gehaktballetjes
Beenham met mosterdsaus
Rundvleeskroketten
Pannenkoeken (‘live’ gebakken door onze koks)
Eieren ‘naar uw wens’ (e.g. omelet, roerei of spiegelei)
~
Buffet van verschillende huisgemaakte desserts & boerderij ijs
(Iets te drinken erbij? Voor een meerprijs van €3,50 wordt er onbeperkt koffie/thee, appelsap, jus d’orange en
verse melk geserveerd.)
*Let op, brunchen is bij ons mogelijk vanaf 20 personen.
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Etenstijd!
Sluit de dag af met gezellig samen eten!
Snelle (warme) Hap
Friet
Snack
Mayonaise/curry /ketchup
Soep met stokbrood

€ 2,50
€ 2,00
€ 0,50
€ 3,95

Saté

Vanaf €9,95*
Voor groepen met een krap budget hebben wij het simpele, maar lekkere saté menu in het
leven geroepen.
Het menu bestaat uit een lekker satéetje met natuurlijk satésaus, frites, een salade en
stokbrood met kruidenboter.
(*Deze prijs is op basis van twee stuks saté per persoon.)

Burgermenu
Broodje hamburger, frietjes en een salade. €9,95
Warme Tapas
€16,95
Genieten van lekkere kleine en warme hapjes? Probeer dan deze Finger-Foods.
U Kunt een keuze maken uit 4 gerechtjes per persoon. Minimaal 2 personen per
keuze.
Nacho’s (met gehakt)
Gamba’s in zachte knoflookdressing
Gefrituurde inktvisringen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Pizza punt (Vegetarisch)
Kip in satesaus
Chickenwings in chilisaus
Bruchetta’s uit de oven
Stokbrood met smeersel
Mini loempia’s
Frietjes
BBQ

v.a. €18,95 per persoon
Tijdens de zomermaanden kun je er niet omheen, lekker bbq’en!
Onze compleet verzorgde BBQ bestaat uit 5 stuks vlees per persoon, verdeeld over tien vleesen vissoorten, waaronder barbecueworst, hamburger, saté, speklap, kipfilet, peperfilet,
biefspies, varkenshaasspies en gamba-spies. Voor de vitamientjes zal er een scala aan salades
(o.a. Griekse, bloemkool, wortel, pasta, sla & fruitsalade). Natuurlijk zijn ook de nodige
sausjes aanwezig, en zal ook stokbrood en kruidenboter niet ontbreken.
5 t/m 15 personen €19,95
16 of meer €18,95 (Bij groepen groter dan 30 personen wordt er voor u gebakken!)
(Indoor & Outdoor)
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Live Cooking
De party pan is weer eens wat anders! Voor uw ogen wordt ‘live’ op grote pannen een diner bereid. Hoe
uitgebreid? Dat mag u zelf bepalen!
(Bij groepen groter dan 15 personen wordt er voor u gebakken!)

Live Cooking 1

€14,95 per persoon
Ook aan groepen met een krapper budget wordt gedacht!
Bij dit menu bereid onze kok voor uw groep Friet & pikante kip in roerbakgroenten, hamburgers & kebab met
voor de liefhebber gebakken uien. Dit alles wordt geserveerd met verschillende soorten broodjes, 2 soorten
salades, verschillende sauzen (o.a. knoflook, cocktail & joppiesaus), stokbrood & kruidenboter.

Live Cooking 2

€24,95 per persoon
Bij de luxe variant van onze partypan kunt u ongeremd genieten!
Bij dit menu heeft u de keuze uit een variëteit in vlees, vis en groente. Het aanbod in vlees bestaat uit biefstuk,
varkenshaas, hamburger, kipfilet, kipkluifjes, gehaktballetjes en kebab of shoarma. Ook kunt u kiezen voor
garnalen of een lekker stukje zalm. Dit alles wordt aangevuld met gebakken champignons, roerbakgroenten
en gekruide aardappelen. Ook worden er 4 soorten salades (waaronder fruitsalade), verschillende sauzen,
gevuld brood en stokbrood & kruidenboter geserveerd.

Buffetten
Laat lekker voor u koken! Maak een keuze tussen één van onze uitgebreide buffetten. Iedereen kan op deze
manier kiezen wat hij of zij lekker vindt!

Warm buffet v.a. 10 personen
v.a.€18,95 per persoon
Stel uw eigen buffet samen!
Kies 3 van de volgende gerechten:
Huisgemaakte pittige gehaktballetjes in tomatensaus of satésaus.
Lekkere kipstukjes in oosterse saus of satésaus.
Karbonade in champignonroomsaus.
Beenham in honing-mosterdsaus.
Boeuf Bourguignon
Spareribs in Chilisaus*
Varkenshaas met champignonroomsaus*
Zalm met een zachte vissaus of een krokante kruidenkorst.*
Deze gerechten worden geserveerd met rijst, frites, aardappelgratin, warme groenten & 3 soorten salades.
* Voor de combinatie zalm, spareribs en varkenshaas vragen wij een meerprijs van €1,- per persoon.

Tapas buffet v.a. 10 personen

v.a. €22,95 per persoon
De Spaanse tapas heeft de Hollandse harten veroverd!
Bij het tapasbuffet wordt er een scala aan verschillende koude en warme hapjes geserveerd.
Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gevulde gegratineerde champignons, gevulde dadels,
bruschetta ’s, gevuld plukbrood, gamba’s in knoflookolie, inktvisringen, nancho’s, hartige
mini-taartjes, kipvleugels, pikante gehaktballetjes, sáte-stokjes, patatas brava’s &
roerbakgroenten. Ook is er een plateau met een variëteit aan smeersels, waaronder
kruidenboter, tapenade en verschillende kaassoorten zodat u uw stokbroodje naar eigen
wens kunt beleggen.
10 – 15 personen: €26,95 per persoon
16 – 20 personen: €24,95 per persoon
21 of meer personen: €22,95 per persoon
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Italiaans buffet

v.a. €22,95 per persoon
Voor de echte Italiaanse levensgenieters proberen wij met het Italiaans buffet een stukje
Italië naar Ospel te halen!
Het buffet bestaat uit verschillende soorten pasta, waaronder een lekkere groente lasagne,
spaghetti met Siciliaanse gehaktballetjes in tomatensaus en een fusilli met spinazie,
champignons en zalm. Natuurlijk wordt er niet alleen pasta geserveerd. De zogenoemde
koude anti-pasti bestaat uit vitello tonato, carpaccio, meloen met prosciutto, bruschetta en
een lekkere salade. Bij warme anti-pasti gerechten kunt u bijvoorbeeld denken aan Italiaanse
kip, omhuld met pancetta of een lekker stukje pizza. Ook wordt er een borrelplankje met
pesto, olijven en zongedroogde tomaatjes geserveerd, om naar smaak toe te voegen.
10 – 15 personen: €26,95 per persoon
16 – 20 personen: €24,95 per persoon
21 of meer personen: €22,95 per persoon

Meerdere gangen v.a. 10
Eenvoudig feestmenu

personen
€19,95 per persoon

Wél meerdere gangen, niet te ingewikkeld.
Bij dit menu kunt u als voorgerecht genieten van een lekkere huisgemaakte soep geserveerd met stokbrood en
kruidenboter. (U heeft altijd de keuze uit twee soorten soep.) Het hoofgerecht bestaat uit een krokante
schnitzel met champignonroomsaus, een lekkere frisse salade en frites. Daarna volgen een aantal bolletjes
boerderij-ijs, met chocolade- of aardbeiensaus & een grote toef slagroom.

3 Gangen menu

v.a. €25,95 per persoon

3 gangen genieten!
Ook bij dit menu start u met een keuze tussen onze huisgemaakte soepen, geserveerd met stokbrood en
kruidenboter. Het hoofdgerecht wordt in kleine pannetjes en schaaltjes over de tafel verdeeld, zo kunt u naar
eigen wens uw hoofdgerecht kiezen. Deze pannetjes zijn gevuld met onder andere een mixed grill, bestaande
uit kipfilet, varkensvlees, runderbiefstuk & zalm, champignonroomsaus, salade, warme groenten,
aardappelgratin & frites. Het dessert wat vervolgens geserveerd zal worden bestaat uit een drieluik van ijs,
fruit & een dessertglaasje met bijvoorbeeld creme brulee, chocolade mousse of tiramisu.

4 Gangen menu*

v.a. €29,95 per persoon
Iets te vieren? Kies dan voor een extra gang!
Start met een lekkere carpaccio! Vleesliefhebber? Ga dan voor de lekkere rundercarpaccio. Toch liever vis? De
zalmcarpaccio mag er ook wezen! Verder is het menu vergelijkbaar met het bovenstaande 3 gangenmenu.
* Eventueel kunt u het 4 gangen diner combineren met een activiteit: het Escape Diner. Zie onze website voor meer informatie.

Liever toch iets anders? Vraag dan naar de mogelijkheden!
Proef het, voel het, ruik het…. En beleef het!
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