ACTIE EN VERTIER IN PAASLOO
Verhuur bij de Receptie

Villanummer:
Gewenste tijd:
Bezorgen/afhalen

Verhuur bij Restaurant ‘t Binnenhof

Dames/herenfiets

€ 9,00

per dag

Bolderkar

€ 5,00

per dag

Elektrische fiets

€ 22,00

per dag

Kickbike

€ 10,00

per dag

Kinderfiets

€ 5,50

per dag

Tandems

€ 22,50

per dag

Res. 24 uur vooraf

Kinderzitje

€ 3,50

per dag

DAF (max 4 pers)

€ 75,00

per 2 uur

incl. brandstof

Skelters

€ 6,00

per dagdeel

DAF (max 4 pers)

€ 130,00

per dag

incl. brandstof

€ 10,00

per dag

Peddlers

€ 5,00

per uur

Peddlers

€ 15,00

per dag

Solex

In overleg 24 uur vooraf

Activiteiten bij ‘t Binnenhof

Prijs p.p.

Toelichting

Aquabubbel

€ 3,50

5 minuten per keer

Boerengolf

€ 3,50

6 holes (60-75 minuten)

Boerenbowlen

€ 3,50

60 minuten

Hooivorkdarten

€ 3,50

4 rondes boerendarten

Hakbijlwerpen

€ 3,50

4 rondes hakbijlwerpen

Combi Hooivork/hakbijl

€ 5,00

3 x ronde ierdere discipline

Boerenmeerkamp (4)

€ 7,50

4 onderdelen, 2-3 uur

Boerenmeerkamp (6)

€ 9,50

6 onderdelen, 3-4 uur

Boerenmeerkamp (8)

€ 12,50

8 onderdelen, 4-5 uur

Voetgolf

€ 3,50

met een maximum van 25,00

De Slager van Oldemarkt (100 minuten)

Klootschieten

€ 3,50

met een maximum van 25,00

Boerenklompschieten

€ 3,50

met een maximum van 25,00

Jeu de Boules

€ 3,50

per uur

U wordt ontvangen met een warme consumptie.
Daarna wordt u gebracht en gehaald van en naar
de escape room.

Mega twister

€ 5,00

per uur

Braingame

€ 3,50

met een maximum van 25,00

PubQuiz

€ 5,00

(met 1,5 uur onbeperkt drinken 15,00)

Arrow Battle

€ 10,00

(min 6 pers.), 60 minuten

Familieboogschieten

€ 6,50

4 rondes boogschieten

Gezelschapsspellen

€ 2,50

per spel (20 borg)

MEGA MIKADO

€ 5,00

per uur

Klimbos va 16 jr

€ 19,95

15% korting indien gekocht bij receptie

Klimbos va 12 t/m15

€ 17,95

15% korting indien gekocht bij receptie

Klimbos va 130 cm t/m 11 jr

€ 13,95

15% korting indien gekocht bij receptie

Speel nu een van onze nieuwste escape rooms:
‘The Diamond’ of ‘The Piccolo’.

Rondvaarten Kalenberg 1,5 uur

€ 6,30

inclusief parkpaskorting

2 t/m 6 personen per room. € 110,- per room.

Rondvaarten Giethoorn 1 uur

€ 6,50

inclusief parkpaskorting

Rondvaarten Giethoorn 2 uur

€ 11,00

inclusief parkpaskorting

Huur fluisterboot Giethoorn

€ 15,00

per uur incl parkpas korting, min. 2 uur

Huur fluisterboot Weerribben

€ 17,50

per uur incl parkpas korting, min. 2 uur

Huur Punter Giethoorn

€ 40,00

inclusief parkpaskorting, hele dag

Puzzel-fluistertocht Giethoorn 2 uur

€ 19,50

inclusief parkpaskorting, min 4 pers

Puzzel-Fluistertocht Weerribben 2uur

€ 21,50

inclusief parkpaskorting

Puzzel-picknick-puntertocht Giethoorn

€ 21,50

inclusief parkpaskorting
incl. fiets € 47,50

Een rondvaart van 1 uur met aansluitend
of voorafgaand een pannenkoekenbuffet.
Normaal € 16,00 p.p.
Parkprijs € 13,50 p.p.

va. € 39,50
va. € 25,00

Culinair Giethoorn

€ 45,00

excl. Boot

The Bomb

€ 5,00

per spel

Creatieve workshops

va. € 22,50

(sieraden, schilderen, mozaiek, speksteen)

Escape breinbrekers

€ 5,00

per uur

Bier & wijnproeverij

€ 17,50

minimaal 4 pers

n €B200,00
re per spel
iso € 20,00
p.p.

Pr

6 t/m 10 personen
10 t/m 19 pers.
20 t/m 32 pers.

ak

Happen en trappen
Happen en stappen

Prison Break paasloo (120 minuten)

€ 17,50 p.p.

Indien u met minder dan 16 personen bent,
kunt u voor € 20,00 p.p. deelnemen op de
tijden aangegeven bij het restaurant en de
receptie.
In combinatie met een Binnenhofmenu:
+ € 22,50 (i.p.v. € 25,00)

Pa

3 pers
4 pers
5 pers
6 pers
7 pers

a sloo

€ 33,50 p.p.
€ 27,50 p.p.
€ 22,00 p.p.
€ 18,50 p.p.
€ 15,75 p.p.

BESTELLIJST
uur

Beschrijving
Croissant
Krentencarré
Waldkorn
Panini wit
Panini meergranen
Kampioentje
Vloerbrood wit
Vloerbrood waldkorn
Stokbrood wit
Gezinspakket
Weerribben ontbijt
Wieden ontbijt
Europees ontbijt
Champagne ontbijt
Picknick

Bezorgen
Afhalen
prijs
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 6,50
€ 12,50
€ 19,50
€ 24,50
€ 11,50

Verse Jus 0,5 liter
Verse jus liter

€ 3,50
€ 5,00

Maaltijdsalade Kip
Maaltijdsalade Zalm
Maaltijdsalade Carpaccio
Maaltijdsalade Geitenkaas

€ 9,95
€ 11,50
€ 10,50
€ 9,95

Pasta
Pizzaslice pepperoni
Pizzaslice Margaritha
Pastabuffet (va 10 pers)

€ 14,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 13,50

Nasi Paasloo
Bami Paasloo
Oosters buffet (va 10 pers)

€ 14,50
€ 14,50
€ 13,50

Plate Schnitzel
Plate Sparerib
Plate Fish and chips
Plate roergebakken kip
Plate vegetarisch

€ 14,50
€ 14,50
€ 10,50
€ 13,50
€ 13,50

Dame Blanche
Capprizzio
Sorbet

€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50

De slager

van Oldemarkt

In combinatie met een Binnenhofmenu:
+ € 22,50 (i.p.v. € 25,00)
Escape Room Wolvega (60 minuten)

Op slechts 15 minuten rijden vanaf het Villapark.
Reserveren via de café bar van ‘t Binnenhof of
www.escaperoomwolvega.nl.

Pannenkoekenvaart

Met 2 uur varen + € 4,00

Voor meer informatie en reserveren kunt u terecht bij ‘t Binnenhof

(+ € 1,00)

aantal

Villanummer:
Gewenste tijd:
Bezorgen/afhalen

uur

Beschrijving
Friet (portie)
Frikandel
Kroket
Ambachtelijke kroket
Mexicano
Bamischijf
Soufflesse
Gehaktbal
Kipcorn
Kipnuggets (5 st.)
Picanto

Bezorgen
Afhalen
prijs
€ 1,70
€ 1,60
€ 1,60
€ 1,90
€ 2,00
€ 1,60
€ 1,70
€ 3,50
€ 1,80
€ 1,80
€ 2,00

Cup mayonaise
Cup curry
Cup ketchup
Sachet mosterd
Bakje satésaus
Bakje speciaal
Bakje oorlog

€ 0,35
€ 0,35
€ 0,35
€ 0,35
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

Broodje frikandel
Broodje kroket
Broodje bamischijf
Broodje hamburger speciaal
Broodje bal gehakt
Broodje gezond

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 5,00

Duopakket
Familiesnackpakket
Familievillasnackpakket

€ 9,50
€ 16,50
€ 32,50

(+ € 1,00)

aantal

Bestellen
U kunt bestellen via 0561-452992, via
onze “Weerribben” app, bij de cafébar
van ‘t Binnenhof of via de site.
Bestellingen afhalen
U kunt uw bestelingen afhalen bij de
cafébar in ‘t Binnenhof.
Broodjes vanaf 08.00 uur
Cafetaria vanaf 11.00 uur

HORECAPAKKETTEN
p.p.
kinderprijs
Kaasfondue
€ 17,50
€ 8,75
Een keuze uit twee soorten kaas, diverse soorten
Brood, champignons, groenten en andere garnituren
(incl. kaasfondueset)
High tea
€ 19,50
€ 10,00
Een diversiteit aan lekkernijen, o.a.: Brownies, scones
muffins, soesjes, tartelettes, sandwiches, chocolade
(incl. theemelanges)
Hapjesbuffet
€ 14,75
€ 7,50
Verschillende broodsoorten met tapenade, pesto en
andere smeersels, 6 soorten luxe koude hapjes,
sandwiches. Warm:kip, spareribs, gehaktballetjes
Driegangendiner villa
€ 25,00
€ 10,50
Rundercarpaccio of salade Serrano ham
Varkenshaas champignonroomsaus of Zalm uit oven
Capprizzio
(bij meerdere dagen, wisselt menu)
Familievillapakket gourmet
€ 125,00
Een variatie (45) van hamburgers, kipfilet, biefstuk,
varkenshaas, varkensfilet, shoarma, 2 salades, eieren
div. garnituren, sauzen, brood en boter (incl. gourmet)
Familievillapakket barbecue € 125,00
Een variatie (45) van hamburgers, kipsaté
braadworst, sparerib, kippendij 2 salades, div. sauzen
Satésaus, brood en boter (incl. grill en gas)

p.p.
kinderprijs
Barbecue eenvoudig
€ 12,50 € 6,25
Braadworst, hamburger, kipsaté, spare rib
groene salade,div. sauzen, satésaus
Brood met boter
(incl. gas en grill)
Barbecue standaard
€ 17,50 € 8,75
Braadworst, hamburger, kipsaté, spare rib, speklap,
Kippendij, groene en huzarensalade, div. sauzen
satésaus, Brood met boter
(incl. gas en grill)
Barbecue de luxe
€ 22,50 € 11,25
Biefstuk, hamburger, kipsaté, spare rib, speklap, zalm
Kippendij, aardappel- en huzarensalade, div. sauzen
Aardappelsalade, Brood met boter
(incl. gas en grill)
Gourmet eenvoudig
€ 12,50 € 6,25
Speklap hamburger, varkenshaas, kipfilet
groene salade, div. sauzen, garnituren
Brood met boter
(incl. gourmet)
Gourmet standaard
€ 17,50 € 8,75
Varkensfilet, hamburger, biefstuk, kipfilet, shoarma
Speklap,groene - en Huzarensalade, div. sauzen
div. garniturenBrood met boter
(incl. gourmet)
Gourmet Deluxe
€ 22,50 € 11,25
Varkensfilet, hamburger, kippendij, shoarma
zalm, biefstuk, Huzarensalade, div. sauzen, garnituren
Aardappelsalade, brood en boter
(incl. gourmet)

Menukaart
Lunch
van 10:00 tot 17:00 uur
Geniet van diverse lunchgerechten als twaalf uurtje, maaltijdsalades, luxe belegde broodjes,
diverse soepen, pannenkoeken en plates.

A la Carte
vanaf 17.00 uur

BINNENHOFMENU 25,00
Tomatensoep of rundercarpaccio
**
Black Angus Biefstuk, zalmfilet
of varkensschnitzel
**
Capprizzio

VOORJAARSMENU
€ 32,50
Ossenstaartboullion
**
Skreifilet met een saus van groene kruiden
**
Dessert van hazelnoot

(SENIORENMENU 22,00)

Voorgerechten
Broodplankje 					
Rundercarpaccio met reggiano 		
Zalmtartaar					
Hollandse garnalen			
Romige mosterdsoep (v) 			
Grootmoeders tomatensoep 			

5,00		
11,50		
12,50		
14,50		
5,00		
5,00

Gamba’s met Oosterse saus 		
Salade Binnenhof (v)
		
Entree ’t Binnenhof (3 gerechtjes)
Kalfszwezerik met oude cognac
Ossenstaartboullion			

14,50
9,50
12.50
15,50
6.50

Hoofdgerechten
Schnitzel met champignonsaus 		
15,50		
Heilbot met kruidensaus 		
19,50
Varkenshaas met pepersaus 			
17,50		
Skreifilet met kruidensaus 		
22,00
Spareribs			 			19,50		Zalmfilet met een botersaus 		22,00
Biologische roerbak kippendij		
15,00		
Coquilles St. Jaques (5)			
25,50
Black Angus stoofschotel 			19,50		Trofie (v)					15,50
Black Angus Biefstuk		 		22,50		Polenta (v) 					15,50
Hertenbiefstuk			 		22,50		Geitenkaastaart (v) 			16,00
Alle gerechten worden geserveerd met friet, gratin, warme groente en een frisse sla

Dessert
Suikerwafel met warme kersen 		
Dame Blanche 					
Caprizzio (vanilleijs met karamel)		

6,50		
5,50		
6,50		

Sorbet			
		
Hazelnoot dessert 				
Bloedsinaasappel sorbet 		

7,50
7.50
7,50

