Arrangementen

Picknicken

Genieten in de vrije natuur met een mand vol lekkernijen? Dat kan bij ’t Jagershuis. We hebben drie
soorten picknickmanden die (indien vooraf gereserveerd) meegenomen kunnen worden.

Picknickmand Volwassen
met koffie & thee

Picknickmand Volwassen
met wijn

Picknickmand voor de
kinderen

Fles wijn
Koffie & thee

( keus uit wit/rosé en rood)

Pakje drinken

Koffie koekjes

Nootjes

Snoepgoed

1 stuk fruit p.p

1 stuk fruit p.p

1 stuk fruit p.p

2 sandwiches p.p

2 sandwiches p.p

2 sandwiches p.p

Flesje water

Flesje water

Verschillende spelletjes

Servies

Servies

Servies

Kleed

Kleed

Kleed

€ 15,00 p.p

€ 17,50 p.p

€ 12,50 p.p

De picknickmanden zijn voor maximaal 4 personen. Bij meer personen moeten er meerdere
picknickmanden worden meegenomen.
Mocht u aan 1 fles niet genoeg hebben? Een extra fles wijn kost € 17,50
Voor uw vertrek krijgt u een kaart mee met daarop de mooiste picknickplekjes. Wat denkt u
bijvoorbeeld van de Stulp, waar u tussen de wilde koeien kunt genieten van al dit lekkers!

Cupcake Cup!

Wie maakt de mooiste cupcake? Deze vraag staat centraal in ons arrangement Cupcake Cup!
Aan de hand van een thema gaan de kinderen aan de slag met de cupcakes. De begeleiding maakt
enkele voorbeelden, zodat alle kinderen een houvast hebben.
Daarna wordt er begonnen met het rollen van de marsepein. Van de plakkaten kunnen, met leuke
uitstekels, de mooiste cupcakes gemaakt worden. De jury beslist uiteindelijk wie de mooiste cupcake
van het feestje heeft gemaakt!
Na al dat knutselen serveren we de lekkerste pannenkoeken met een heerlijk ijsje na!
En de cupcakes? Die gaan in een mooi doosje mee naar huis.

Duur arrangement
:

1 tot 1,5 uur

Kosten

€ 19,95 p.p

Inclusief

Kindermenu & ranja tijdens de workshop

Wanneer mogelijk

Maandag t/m zaterdag

Minimaal aantal personen

6

De kinderen krijgen 4 cupcakes mee in een mooi doosje

Kleine pannenkoekenbakkers

Wie wil er nu geen echte pannenkoekenbakker worden? Juist, ieder kind droomt hiervan!
In ons arrangement ‘Kleine Pannenkoekenbakkers’ wordt deze droom werkelijkheid.
Eerst wordt er gezellig aan de tafel een koksmuts gemaakt en versierd, want op de hygiëne wordt
gelet! Wanneer de kokmuts af is, komen de bloem, eieren en melk op tafel. Alle koks zullen zelf het
beslag gaan maken voor hun eigen pannenkoek. Aan tafel zullen de kinderen de pannenkoeken
bakken en daarna natuurlijk lekker opsmikkelen.
Het gehele arrangement vindt plaats onder begeleiding.

Duur arrangement

1 tot 1,5 uur

Kosten

€ 15,00 p.p

Inclusief

Kindermenu & ranja tijdens het knutselen

Wanneer mogelijk

Maandag t/m zaterdag

Minimaal aantal personen

6

