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Eten en drinken
2019
Op onze boerderij hebben wij een gezellige bar met daarbij een terras in de weide en een
terras in de stal: ‘t Alpacafé. Deze bar is altijd geopend wanneer de weides open zijn
voor individuele bezoekers en ook als wij groepen ontvangen voor activiteiten in de
weides. Aan de bar zijn heerlijke drankjes verkrijgbaar: koffie/thee, frisdranken, diverse
bieren en wijnen. Ook handijsjes en zakjes chips zijn hier te koop.
Ook in onze excursiezaal, de Alpacantina, is een bar aanwezig. De Alpacantina is enkel
open wanneer wij daar groepen ontvangen voor een rondleiding of een maaltijd, maar
uiteraard is daar dan ook de bar geopend.
Op reservatie hebben wij voor groepen mogelijkheid om een simpele maaltijd te
bestellen. Hiermee kun je de daguitstap voor jouw groep helemaal compleet maken.
Hieronder vind je alle mogelijkheden met de daarbij horende prijzen en voorwaarden.
Koffie & gebak: goede koffie (of thee) en een overheerlijk stuk
Normandische appeltaart staan voor jullie klaar op het gereserveerde
tijdstip.
Groepsgrootte: maakt niet uit, maar dient zeker een dag op voorhand
besteld te worden.
Basisprijs: € 4,00 per persoon
Uitbreidingen:
- Koffie/thee bijschenken: € 1,20
-

Broodbuffet: een basis broodbuffet met diverse soorten brood en zachte
broodjes, kaas, hesp en zoet beleg. Wij zorgen dat er meer dan voldoende is. Je
bepaalt zelf welke drankjes er inbegrepen zijn bij het broodbuffet en of er iets
extra's bij is (zoals bijvoorbeeld een lekkere warme kop soep). Zou je er iets bij
willen wat niet in het lijstje staat? Neem dan zeker contact met ons op!
Groepen tussen 10 en 20 personen kunnen we geen alleengebruik van de ruimte
garanderen. Wellicht maakt een ander groepje op hetzelfde moment van dezelfde
ruimte.
Groepsgrootte: vanaf 10 personen (minimum groepsbedrag is € 80,00)
Basisprijs volwassenen: € 8,00 per persoon (vanaf 20 personen € 7,50)
Basisprijs kinderen: € 4,00
Uitbreidingen:
- Onbeperkt koffie/thee: € 2,50
- Fruitsap/melk/bronwater: € 2,50
- Onbeperkt koffie/thee én fruitsap/melk/bronwater: € 3,50
- Kop soep: € 2,30
- Appeltaart: € 2,30
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-

Picknick: de basis bestaat uit 2 gesmeerde broodjes (kaas/hesp) en een fruit.
Ook hier kun je kiezen welke drankjes en/of extra's je erbij wilt.
Groepsgrootte: minimaal 10 personen
Basisprijs: € 5,50 per persoon
Uitbreidingen:
- Onbeperkt koffie/thee: € 2,50
- Caprisun fruitsapje: € 1,00
- Extra broodje (beleg naar keuze): € 2,20
- Krentenbol: € 1,50
- Mars: € 1,00

-

Barbecue: wij verzorgen voor groepen vanaf 20 personen een barbecue met kok.
Er worden 3 stuks vlees per persoon voorzien, maar dit is altijd een assortiment
van verschillende soorten vlees (hamburgers, worsten, koteletten, diverse
spiesjes, spek, e.d.; het exacte assortiment kan wat verschillen). Daarnaast is er
een ruime keuze aan salades en er is cocktailsaus, mayonaise en stokbrood.
Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen. Groepen tot 20 personen dienen zelf het
vlees te bakken en het kan zijn dat je de ruimte deelt met een andere groep.
Groepsgrootte: vanaf 10 personen (minimum groepsbedrag is € 185,00)
Basisprijs volwassenen: € 18,50 per persoon (vanaf 20 personen € 17,50)
Basisprijs kinderen: € 10,50 (2 stuks vlees)
Uitbreidingen:
- Consumptiemunten voor de groep: € 2,00 per munt
- Handijsje als dessert: vanaf € 1,00
- Witvis of zalm, 1 stuk per persoon, prijs op aanvraag

