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Dagje uit met het Giethoorn - Combinatie arrangement - Topper

Punteren - wandelen - culinair genieten in Giethoorn
Voor een gezellig dagje uit met vrienden en familie is dit Giethoorn combinatie arrangement een goede tip. Lekker eten, knapzakje mee,
wandelen, punteren en de dag afsluiten met een diner.

Het programma voor uw dagje uit in Giethoorn
10.30 uur
Ontvangst in ons bekroonde restaurant met 2 kopjes koffie of thee en een ambachtelijk appelgebak met slagroom.
11.30 uur
U wandelt naar de punters voor een picknick-punter-puzzeltocht door Giethoorn en over het meer ’t Bovenwijde.
15.00 uur
U heeft gelegenheid om een wandeling te maken, met de mogelijkheid om een museum of galerie te bezoeken.
16.30 uur
U bent weer terug bij ons restaurant in giethoorn voor een consumptie (excl.).
17.00 uur
Tot slot kunt u napraten over deze geslaagde dag tijdens een 3-gangendiner of barbecue in/bij ons restaurant.
Voor de kinderen soep vooraf, gevolgd door friet met een keuze in een frikadel/kroket/kuikenschnitzel met appelmoes en mayonaise.

Het menu
Volwassenen
Goed gevulde groentesoep
Varkenshaas met champignonroomsaus of kabeljauw
Uitgebreid aardappel en groente garnituur
Vanille ijs met vruchten en slagroom

Kindermenu
Soep
Kroket / Frikandel / Kipschnitzel
Friet appelmoes en mayonaise
Kinderijsje

Het is mogelijk om het diner te vervangen door een barbecue.
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Dit Dagje uit Giethoorn combinatie arrangement is inclusief:
2x Koffie/thee met gebak of een andere consumptie met gebak
Goed gevulde knapzak met 3 broodjes, frisdrank, mars, salade, fruit
Punter met puzzelroute
3-gangen Diner / kinder 3-gangen diner

Prijzen:
Bij 10-20 personen € 50,00 p.p. en € 39,00 p.p. (kinderen van 3 t/m 11 jaar)
Vanaf 20 personen: € 47,50 p.p. en € 36,50 p.p. (kinderen van 3 t/m 11 jaar)

Uitbreidingsmogelijkheden / wijzigingen:
Tegen een kleine vergoeding van € 5.00 p.p. kan er gekozen worden voor fluisterboten in plaats van punters
Voor senioren is het mogelijk om de punters te vervangen door een rondvaart van 2 uur door Giethoorn en natuurgebied de Wieden
tegen een meerprijs van € 7.00 p.p.
Drankjes die tijdens de dag worden genuttigd zijn exclusief.

Dit arrangement is te boeken vanaf 10 personen. Minder personen in overleg mogelijk.
De prijs van dit Dagje Uit Giethoorn combinatie arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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