Prijslijst Het Boskamp
Januari 2020

Activiteiten
-

Biertapwedstrijd
Klompen schilderen

2,35 per biertje
1 klomp 8,75
1 paar op maat 20,00
1,50 per persoon
2,50 per persoon
3,00 per persoon
2,00 per persoon
4,25 per persoon
3,00 per persoon
<40 personen 100,00 totaal
>40 personen 2,50 per persoon
2,50 per persoon
2,50 per persoon
<21 personen 175,00
Daarna 7,00 per persoon extra
Extra uur = 50,00
Kinderen onder de 12 jaar in
gezelschap gratis
3,00 per persoon

-

Goudzeven
Klootschieten
Zaandkuul’n
Kompasloop
Klompasloop (kompastocht met klompen)
Klompentocht
Radio vossenjacht/
Fox Oring/ Konijnenjacht
Nordic Walking
Oud-Hollandse spelen
Huifkarritten (1,5 uurs rit)

-

Rollatortocht
Boerderijbezoek met rondleiding
Bereiding koksbuffet
Fiets- en wandeltochten, te vinden op www.hetboskamp.nl
Touringcar
Huur school voor vergaderingen etc.
Verhuur langlaufski’s
6,00 p/u incl. schoenen en stokken
Verhuur stepslee
7,50 per uur
Verhuur sneeuwmachine
Ook doen wij aan buffetten aan huis of bedrijf via onze speciale gekoelde auto.

Kinderfeestjes zijn niet ons vakgebied, we verwijzen u daarvoor liever door naar andere bedrijven.
Het liefst doen wij de activiteiten in combinatie met buffetten in ons restaurant, ons streefaantal is
minimaal 20 personen.
Zie op de volgende pagina onze uitgebreide mogelijkheden op het gebied van eten & buffetten.

Eten & Drinken
Kop koffie
Plak cake
Spiegel met gesorteerde koeken en soesjes
Krentenwegge met roomboter
Vers gesorteerd banketbakkersgebak
Appelgebak
Borrelhapjes warm gesorteerd
Borrelhapjes koud gesorteerd
Soepbuffet met stokbrood & kruidenboter
Prijs consumptiemunt
*Buitenlands bier & gedistilleerd en mixdrankjes zijn 2 munten
Vrij drinken, 4 uur lang

2,35
1,00
1,00
1,90
3,35
3,10
0,70
0,80
6,70
2,75
24,00

Buffetten
<20

20+ personen

Broodbuffet
Superbrunch
Megapangourmet
Indisch buffet
Stamppotbuffet
Barbecue
Winterbarbecue
Koud buffet
High Tea

17,50
16,50
26,25
25,25
25,75
24,75
24,75
23,75
21,50
20,50
24,75
23,75
24,75
23,75
30,75
29,75
16,50
15,50
aanvulling sandwiches 4,00 per persoon
Koksbuffet
28,25
27,25
Bourgondisch eten
29,25
28,25
Verrassingsbuffet
28,25
27,25
(combinatie tussen reuzegourmet en koud buffet)
Pizzarette
23,00
23,00
3in1 fondue, grill en gourmet

27.00

26,00

Alle buffetten, uitgezonderd High Tea & Broodbuffet, zijn inclusief ijs na!
Kinderen onder de 15 jaar eten bij een buffet voor de helft van de prijs, of op verzoek krijgen zij een
ander aanbod aan eten.
Het bespreken van een feest gaat bij voorkeur mondeling, door even bij ons langs te komen. Het
liefst zien wij dat u dit van te voren bij ons meldt, zodat wij alle tijd voor u hebben. Onze
openingstijden zijn te vinden op onze website.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0529-431712, tijdens onze openingstijden. Indien wij in uiterste
noodgevallen op dat nummer niet bereikbaar zijn, kunt u bellen naar 0529-432100.
Mailen kan naar info@hetboskamp.nl
Uitgebreide informatie is tevens te vinden op onze website; hetboskamp.nl

Verder hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), te vinden op khn.nl/uvh-nl

