
PRIJSLIJST

Boerengolf (duur 1 ½ tot 2 uur)
Volwassenen €   7,50
Kinderen vanaf 13 jaar €   7,50
Kinderen t/m 12 jaar €   4,00

Groepen vanaf 20 personen €   7,00

Ontvangst koffie met appelgebak, daarna boerengolf en onderweg een consumptie
Volwassenen € 11,00
Groepen vanaf 20 personen €   10,00

Ontvangst limonade met appelgebak, daarna boerengolf en onderweg een consumptie
Kinderen €   6,00

Boerenfrisbee (Inclusief 1 consumptie  duur ± 1 uur)
Volwassenen €   7,50
Kinderen t/m 12 jaar €   4,00
Groepen vanaf 20 personen €   7,00

Boerengolf Voetbal (Inclusief 1 consumptie  duur ± 1 uur)
Volwassenen €   7,50
Kinderen t/m 12 jaar €   4,00
Groepen vanaf 20 personen €   7,00

Oud Hollandse Spelen (Inclusief 1 consumptie  duur ± 1 uur)
Volwassenen €   7,50
Kinderen t/m 12 jaar €   4,00
Groepen vanaf 20 personen €   7,00

Huifkartocht
1 uur, maximaal 20 personen € 60,00

Ezels huren, per ezel, per uur € 12,50

Boogschieten volwassenen (vanaf 12 jaar) € 7,50

Klomp schilderen, inclusief 1 consumptie € 12,50

Boeren Zeskamp (minimaal 20 personen/ of startbedrag € 200,00)
Spelduur ± 1 ½  uur € 10,00
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PRIJSLIJST

Consumpties
Consumptie
Bier
Wijn

€   1,50
€   1,75
€   2,00

Ranja €   0,50
Boerenappelgebak €   1,75
Twee kopjes koffie met boerenappelgebak €   3,75
Zakje chips €   0,50

Belegde broodjes, barbecue etc. in overleg mogelijk 

Kinderfeestjes*
Kinderboerengolf en huifkartocht €   7,50
Ranja of melk met cake versieren, daarna huifkartocht met zakje chips, 
boerengolf. € 10,00
Ranja of melk met cake versieren, daarna huifkartocht met zakje chips, 
boerengolf met als afsluiting pannenkoeken eten. € 10,00

Ranja of melk met cake versieren, daarna boerengolf met zakje chips.
€   5,50

Ranja of melk met cake versieren, daarna boerengolf met zakje chips            €7,50
en als afsluiting pannenkoeken eten.                                                                                  

             Ranja of melk met cake versieren, daarna huifkartocht met zakje chips,
             boerengolf met als afsluiting friet met een snack 
 €12,50 
          
* Prijzen voor kinderfeestjes zijn per kind, exclusief consumpties voor begeleiders

Ranja of melk met cake versieren, daarna klompjes schilderen 
met als afsluiting pannenkoeken eten € 12,50
Ranja of melk met cake versieren, daarna klompjes schilderen
met als afsluiting friet met een snack € 15,00
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