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Kinderen tot en met 3 jaar eten gratis mee
Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar berekenen wij de helft van de prijs.
(barbecue & onbeperkt drinken)
Consumpties kunnen ook op basis van een nacalculatie in rekening worden
gebracht.
Heeft u een speciaal dieet? Laat het ons weten.

BARBECUE vanaf 15 personen
Barbecue
incl. 2 uur consumpties fris, bier of wijn
- Twentse vleessalade
- Huisgemaakte rauwkostsalade
- Stokbrood bruin/wit
- Kruidenboter
- Diverse sausjes

€ 26,50 p.p.
- Gemarineerde karbonade
- Speklapje
- Hamburger
- Barbecueworstje
- Kipsaté
- Frites

Barbecue deluxe
incl. 2 uur consumpties fris, bier of wijn
- Twentse vleessalade
- Pastasalade
- Huisgemaakte rauwkostsalade
- Mesclun salade met olijven/ feta/rode ui
- Stokbrood bruin/wit
- Kruidenboter / Tapenade
- Diverse sausjes

€ 28,50 p.p.
- Bieflapje
- Curryworst
- Satéspies
- Gemarineerd filetlapje
- Zalmforel in folie van de forellenkwekerij
- Runderhamburger
- Texmex aardappeltjes

Nagerecht
- Coupe vers fruit met slagroom
- Casata-ijs en diverse smaken bolletjes ijs met slagroom en
een opmaak van vers fruit garnituur
- Diverse ijstaarten en bavaroise met een opmaak van vers fruit
garnituren en slagroom en diverse smaken mousse

€ 2,80 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 5,50 p.p.

U kunt de BBQ-tijd verlengen, per half uur is de meerprijs €2,00 per persoon.
U kunt de BBQ ook boeken zonder de combinatie met een themafeest, activiteit of
arrangement.

Barbecueën op het water

€ 24,75 p.p.

incl. varen en barbecue. Exclusief drankjes.
Het ultieme zomergevoel: barbecueën in de zon met een lekker drankje erbij. Maar wat dacht u ervan
om dit op het water te doen. En wel te verstaan op een grote fluisterboot varend op de Regge.
Ontdek Landgoed Schuilenburg vanaf het water want al varend ziet u de mooiste plekken die het
landgoed en haar omgeving te bieden heeft. Heeft u tijdens het varen trek gekregen? Dan is het tijd
om te genieten van een heerlijke barbecue.
Minimale deelname: 12 personen
Tijdsduur vaart: 2 uur
BBQ:
- Twentse vleessalade
- Rauwkost
- Stokbrood
- Sausjes
- Kruidenboter
- Tapenade

- Filetlapje
- Runderhamburger
- Tropical-kipspies
- Zalmforel van de forellenkwekerij

All-in prijs (incl. fris, bier en wijn tijdens het varen): € 34,50 p.p.

