Noteer de datums alvast
Di 1 Jan

Nieuwjaarsdag

Vr 1 mrt

Start Seizoen

De beste Wensen! Open va 12.00 uur.

Wij zijn weer 7 dagen per week open

Za 2 mrt
Zo 3 mrt
Ma 4 mrt

Carnaval
Carnaval
Carnaval

Ronde golf voor € 2,75 p.p.
€ 4,00 voor een Naturel Pannenkoek

Vr 15 mrt
Vr 29 mrt

Dag v/d pannenkoek

Onbeperkt pannenkoeken eten €10,- p.p.

Zo 21 april
Ma 22 april
Za 27 april

1ste Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag

Ga je om 11.00 uur mee eieren zoeken in het bos?
Ga je om 11.00 uur mee eieren zoeken in het bos?
Kopje tomatensoep en een pannenkoek met 2 ingr € 9,50 p.p.

Wo 1 mei
Za 4 mei
Zo 5 mei
Zo 12 mei
Do 30 mei

Dag vd Arbeid
Herdenkingsdag
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsdag

Zo 9 juni
Ma 10 juni
Zo 16 juni
Vr 21 juni
Wo 31 juli

1ste Pinksterdag
2e Pinksterdag
Vaderdag
Golftoernooi
8 van Chaam

Alle vaders eten gratis een pannenkoek naar keuze
Toernooi start om 18.30 uur
Truusje trappen 4-pers fiets € 7,00/ 6-pers fiets € 10,00

Za 26 okt
Zo 27 okt

Lichtjeswandeling
Oktoberfest

ism Staatsbosbeheer, start 19.00 uur
Seizoensafsluiting, va 13.00 uur livemuziek

Goede vrijdag

Ma 28 okt

Gesloten

Alle moeders eten gratis een pannenkoek naar keuze

Tot 1 maart zijn wij iedere zaterdag en zondag open

Za 30 nov
Zo 1 dec
Di 24 dec
Wo 25 dec
Do 26 dec
Vr 27 dec
Za 28 dec
Zo 29 dec
Di 31 dec

Sinterklaas
Sinterklaas
Kerstavond
1ste Kerstdag
Kerst-BBQ
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Oudejaarsdag

Gratis pannenkoek voor kinderen tot 12 jaar
Gratis pannenkoek voor kinderen tot 12 jaar
Gesloten
Gesloten
Om 17.00 uur gaat de BBQ aan.
extra open vanaf 10 uur
extra open vanaf 10 uur
extra open vanaf 10 uur
Vandaag sluiten wij om 16.00 uur

Woe 1 jan

Nieuwjaarsdag

Gelukkig nieuwjaar, Vandaag zijn wij vanaf 12.00 uur open

Like De Steengroeve op facebook

Schoolreisje? Met de hele klas of school naar de Steengroeve € 6,00 per persoon
Onbeperkt ranja, koffie, thee, activiteit naar keuze, pannenkoeken eten, ijsje
Alleen te reserveren door scholen van maandag t/m vrijdag

Arrangementen voor ieder gezelschap!
Activiteitenarrangement € 14,50 per persoon

3 uur durend, va 2 pers

Ontvangst drankje en Appelgebak. Twee Activiteiten naar keuze, incl 2 consumpties (muv Chaams bier, Tripel en Seizoensbier).

Brunchbuffet € 18,50 per volwassene

€ 9,00 per kind ( 4 tot 12 jr)

2 uur durend, va 15 pers

Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, ranja & water. Kop Tomatensoep, diverse broodsoorten, 4 soorten
vleesbeleg, kaas, roombrie, 3 soorten zoetwaren, gekookte eieren, huzarensalade, kippenragout, kipsaté,
satésaus, fruitcocktail, zoete lekkernijen & slagroom. (starten tussen 10.00 uur en 12.00 uur)

Luncharrangement € 12,50 per volwassene

€ 9,00 per kind ( 4 tot 12 jr)

2 uur durend, va 4 pers

Inclusief koffie, thee, jus d’orange, ranja & water. Kop Tomatensoep, krentenbollen, zacht- en hard
belegde broodjes met kaas en diverse soorten vleesbeleg. Zoetwaren en Rauwkost apart aanwezig.

Saté buffet € 14,75 per volwassene € 9,00 per kind (4 tot 12 jr)

va 15 pers

Kop Tomatensoep, Kipsaté, Stokbrood met kruidenboter, huzarensalade, aardappelsalade, saladebar,
kroepoek, atjar, gebakken uitjes, frietjes, mayonaise en satésaus. (combi met activiteiten en consumpties € 36,95/€ 21,00)

BBQ buffet € 18,50 per volwassene € 11,50 per kind (4 tot 12 jr)

va 15 pers

Kop Tomatensoep, Keuze uit verschillende soorten vlees & vis ( prijs gebaseerd op 4 soorten vlees pakket 1), Stokbrood
met kruidenboter, saladebar, frietjes, huzaren- en aardappelsalade, koude sausjes en satésaus.

Pannenkoeken feest € 15,50 per volwassene € 8,50 per kind (4 tot 12 jr)
Onbeperkt pannenkoeken eten met twee ingrediënten naar keuze, inclusief kop tomatensoep vooraf.

Feestarrangement € 19,50 per volwassene € 13,50 per kind (4 tot 12 jr)

4 uur durend, va 15 pers

Op tafel bonbons, nootjes, zoutjes, 5 x warm bittergarnituur, onbeperkt consumpties van de Hollandse bar.

Vergaderarrangement € 23,75 per persoon

van ma t/m vrij v.a 8 uur ’s morgens

Eigen blokhut met terras en gewenste tafelsopstelling, Beamer, Flipover, Whiteboard en Geluidsinstallatie.
Kannen koffie, thee, ijswater op tafel, luxe belegde broodjes als lunch, vers fruit,1 consumptie naar keuze.
Uitbreidingsmogelijkheden
va 15 pers
(1 dag vooraf te reserveren)
1 x drankje met appelgebak € 4,25 p.p.
Warm borrelgarnituur
€ 0,60 per hapje
Nootjes en zoutjes op tafel € 0,85 p.p.
Luxe koude hapjes
€ 1,60 per hapje
Puntzakje friet
€ 1,95 p.p.
Kroket of frikandel
€ 1,75 p.p.
Klassieke Koude Schotel opgemaakt met diverse soorten vis en garnituren
€ 8,50 p.p.
Luxe Kaas/Ham Plateau opgemaakt met diverse soorten hammen, kazen, noten, honing en druiven
€ 7,50 p.p.

•

• € 8,35 per kind, Glas ranja, versierpannenkoek, ijsje
• € 9,50 per kind, Activiteit, glas frisdrank, pannenkoek met 1 ingrediënt
Deze
• € 11,50 per kind, Onbeperkt ranja, cake, activiteit, pannenkoek versieren, ijsje, zakje chips
• € 12,50 per kind, Handboogschieten, glas frisdrank, pannenkoek met 1 ingrediënt
€ 14,50 per kind, Onbeperkt ranja, cake, Handboogschieten, pannenkoek versieren, ijsje, zakje chips

Onbeperkt spelen in de Speeltuin, Trampolines, Speelkamer en Speelbos
Magische natuurkids; met een fee of heks toveren in het Bos! Ontdek, speel en fantaseer in de natuur.
Max 10 kids, v.a. 4 jaar, ca 1,5 uur durend € 75,00 per groep .Boeken via www.uitvogelen.weebly.com of 06-10667415

Wij maken graag met u een afspraak om uw wensen en voorkeuren
te bespreken en uw dag onvergetelijk te maken!
www.steengroeve.nl

0161-491343

info@steengroeve.nl

