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FEESTEN EN TEAMBUILDING
Wij zijn gespecialiseerd in (thema) feesten en teambuildingsactiviteiten. Wij maken deze op maat binnen je budget.
Wij bieden buiten- en binnenactiviteiten en leuke dag- en
avondprogramma’s. We kunnen meerdaagse programma’s voor je
samenstellen inclusief overnachting, eten en activiteiten. Je mag alles
uit deze partymap met elkaar combineren. Onze unieke locatie uit
1739 kan groepen tot 300 personen herbergen We kunnen vele
activiteiten op locatie verzorgen voor groepen tot 1000 personen,
zoals de sportdagen en moordspelen. We cateren graag je feest of
evenement.
LEUKE ACTIVITEITEN VOOR KLEINE GROEPEN VANAF 6 PERSONEN
- Moordspel -Boerengolf – Afrikaans feest - Kookworkshop
- Boerenstraatgolf - Workshop schieten - Klootschieten
- Workshop cocktails en tapas – Samba workshop
- Kunstarrangement - Kompastocht
- Afrikaanse maskers beschilderen - Intuïtief schilderen
- Oldtimer rijden –( Bruids)taart maken - Parels knopen
- Bonbonworkshop – Delden City Race – Twente Games
SPELENCIRCUIT VOOR DE KINDEREN
De kinderen moeten zich natuurlijk als beste vermaken. We hebben
leuke spelencircuits met sjoelen, bamboemikado, bibber spiraal,
indoor boerengolf en nog veel meer. Bij de meeste themafeesten en
activiteiten kunnen de kinderen gewoon meedoen met de
volwassenen. € 37,50
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VOOR RESERVERINGEN OF INFORMATIE:
Partycentrum Weijenborg,
Spoorstraat 16, 7491 CK Delden, familie Hemersma
Telefoon 06-52074362 / 074-3763079
E-mail: feest@partycentrumtwente.nl
Site: www.partycentrumtwente.nl
ROUTE BESCHRIJVING
Je vindt ons in het centrum van Delden, op loopafstand van bushalte
en station. Per auto vanaf richting Amsterdam de A1 volgen tot de
afslag E30 Neem vervolgens de A-35 Hengelo-Zuid. Daarna afslag 28
Delden N346. Vervolgens afslag Delden Oost nemen. Deze weg
aanhouden tot in centrum. Linksaf bij schoenenwinkel. Aan
rechterkant zie je Partycentrum Weijenborg. Gratis parkeerplaats links
voor het spoor.
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OPENINGSTIJDEN
Voor groepen vanaf 15 personen zijn wij dagelijks op alle gewenste
tijden geopend.
VOORWAARDEN
Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH) zijn op alle leveringen van toepassing. Betalingen binnen 14
dagen. Geen creditcards. Deelname aan al onze activiteiten is geheel
voor eigen risico. Partycentrum Weijenborg kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als
gevoel van deelname tijdens de door haar georganiseerde activiteiten
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Dagprogramma’s
Moordspelen
Kostuums - Moordtocht
Afrikaans Feest
Après Ski Party
Back to the Sixties and Seventies
80’s and 90’s Party
Braziliaans Feest
Caribisch Feest
Kunstarrangement
Country & Western Feest
Frans Feest
Ik hou van Holland Feest
Maffia Feest - Mexicaans feest
Middeleeuws feest - Russisch Feest
Schots Feest - Twents Feest
Vip Feest - Ik hou van Kerstmis Cocktail Party
Drankenarrangement
Workshops:
Afrikaanse maskers beschilderen
Afrikaanse dans – Afrikaanse djembé/trommel
Bloemschikken
Bonbonworkshop - (Bruids)taart maken
Cocktails en tapas- Cocktailworkshop - Flairbartending
Glamour Fotografie en Visagie
High Beer - High wine - Indoor Twente GamesIntuïtief schilderen - Karaoke Songfestival Klompen beschilderen - Kookworkshop - Lipdub
Matroesjka’s beschilderen - Midwinterhoornblazen
Parels knopen - Parfum creëren - Precisieschieten
Pizza - Rythm on trash - Samba - Salsa
Schermen - Theater
Pubquiz
Buitenactiviteiten
Boerengolf - Boerenbosgolf – Boerenstraatgolf
Boerensurvival - Buggy Rally
Ezelwandeling - GPS tocht met opdrachten
Kever Rally - Kompastocht
Klootschieten
Leger jeep tour - Moordtocht
Mountainbike track en clinic
Segway rijden - Scoeter Rally
Solextocht - Special Forces Combat
Twente Games - Whiskysmokkeltocht
Alle vervoersmogelijkheden - Tocht in een oldtimer
Buffetten en catering
Buffetten
Vorkjes Diner – Tapas
High Tea - Koffietafel - Lunch buffet
Stamppot buffet - Boerenkool maaltijd
Barbecue buffet
IJsbuffet en dessertbuffet,
Menu’s
Menu`s
Bruiloft- en receptiearrangementen
Vergaderen
Sportdagen Introductiedagen vanaf 100 personen
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DAGPROGRAMMA’S.
Onze activiteiten kunnen op elk gewenst tijdstip plaatsvinden, zowel
overdag als ’s avonds. Hier tref je een paar leuke uitgewerkte
dagprogramma’s aan.
Dagprogramma sportief:
10:00 uur ontvangst met koffie en krentenwegge en aansluitend start
van de spannende Delden City Race, de trendy teambuilding activiteit
waarbij alle zintuigen volop worden uitgedaagd. Na de uitleg van de
spannende en interactieve Delden City Race, het indelen van de
teams, het uitwisselen van de mobiele nummers en het verstrekken
van duizendjes klinkt het startschot. De teams strijden tegen elkaar
kris kras door het historische centrum van Delden. Wie weet alle
sportieve, cryptische en hilarische opdrachten goed uit te voeren en
vele duizendjes te verdienen. Met behulp van kompas, ruimtelijk
inzicht en veel overleg vind je de juiste weg. Probeer je doelen te
realiseren en stort zoveel mogelijk duizendjes in de groepspot want
geld opent deuren. Per SMS wordt je op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en kun je bieden op de gouden tip waardoor je
voorsprong op de andere teams krijgt. Ervaar de maximale competitie
om binnen 2 kostbare uren via anagrammen, touwtrekken,
tagcontest, semafoor alfabet, touwtrekken, foto opdrachten,
verscheurde kaarten een fortuin te vergaren. Een echte teambuilding
activiteit waarbij je elkaar steeds weer tegen het lijf loopt bij de
Weijenborg coach die onderweg steeds weer opduikt met een pot vol
geld en de volgende opdracht.

Nep koemelken
Kruiwagen rally
Luchtbuks schieten
Touwtrekken
Paal slaan
Fikkie stoken
Big bag lopen
16.30 uur Iedereen stapt weer op de fiets en je bent al snel bij
Partycentrum Weijenborg. Ga je even lekker verfrissen en geniet om
17.00 uur van het heerlijke buffet Guido
Reepjes ijsbergsla met oude kaas
Huzarensalade
Paté
Gerookte ham met bolletjes meloen
Carpaccio
Vitello tonnato, fricandeau met tonijnsaus
Pikante tomatensaus – Tuinkruidensaus - Kruidenboter
Stokbrood
Crêpes met garnalenzalm crème of marmelade
Blokjes lendenbiefstuk in een rode wijn saus
Blokjes varkenshaas in een zachte roomsaus
Gepocheerde zalmfilet met mosterd dillesaus
Groente
Gebakken aardappels
18.00 uur einde programma.

12.15 uur weer terug voor de prijsuitreiking. Welk team heeft het
meeste geld bij elkaar verzameld.
12.30 uur De lunch wordt geserveerd:
groentesoep
beschuit
sesambolletjes
maanzaadbollen
krentenbollen
suikerbrood
witbrood
bruinbrood
roomboter
rosbief
achterham
salami
jonge kaas
belegen kaas
jam
koffie thee melk
13.30 uur vertrek met mountainbikes naar het uitdagende
mountainbike track dat rond Delden loopt en je gaat een deel van dit
parcours afleggen. Voor degenen die het rustiger aan willen doen kun
je ook de weg naast het track nemen.
14.30 uur je komt aan bij het weiland voor de spannende
boerensurvival. Wie houdt het droog tijdens de vele uitdagingen die
op de boerenstormbaan op je wachten. Leef je uit in het weiland,
spring over sloten en zorg dat jouw team als winnaar uit de
boerensurvival komt. Je bent er 2 uur mee bezig.
Neem droge kleding mee.
Boerenstormbaan:
Polsstok springen over de sloot
onder zijl door tijgeren
opdrukken
boomhangen
armpje drukken
Biervat slingeren
Kruiwagen rally
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Prijsopgave per persoon € 99,50
Overige drankjes op nacalculatie.
Dagprogramma culinair:
13.30 uur je wordt ontvangen door het team van Partycentrum
Weijenborg met een heerlijke (alcoholvrije) cocktail die je zelf gaat
shaken onder begeleiding van onze bartender.
Hierbij serveren de koks alvast een lekkere amuse en dat is ook het
enige dat de koks voor je gaan bereiden, want vanaf dit moment ga je
zelf aan de slag in onze professionele restaurant keuken.
De schorten worden voor geknoopt en de handen gewassen en je gaat
onder begeleiding van de koks een heerlijk 4-gangen diner bereiden.
De recepturen liggen klaar en per groepje maak je een gang.
Ook andere voorbereidingen zoals het feestelijke dekken van de tafel,
het klaarzetten van de bij elke gang passende wijnen en tafelwaters
wordt door de deelnemers aan de workshop gedaan. Aansluitend
serveer je zelf de bereide gangen en begeleidt je het diner met wijnen
en andere drankjes.
Het diner wordt afgesloten met mokka en bonbons en voor iedereen
een setje recepturen.
Einde rond 17.30 uur.
Prijsopgave:
Kookworkshop vanaf 8 personen à € 65,00 per persoon inclusief
aperitief, wijnen, tafelwaters en mokka.
Te boeken van maandag tot en met donderdag.
Dagprogramma creatief:
11.00 uur ontvangst met koffie en bonbonnières met daarop Petit
fours, soesjes, chocolaatjes, koekjes enz.
Je vertrekt in groepen voor de kunstwandeling door Delden en
bezoekt daarbij een aantal Galerieën en je bekijkt de kunst die in de
straten en stoepen van Delden verwerkt is binnen het “stratenplan”.
12.30 uur heb je veel cultuur opgesnoven en ga je genieten van het
lunchbuffet.
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Lunch buffet bestaande uit:
Kerrie soep met blokjes appel
Reepjes ijsbergsla met oude kaas
Huzarensalade
Tomaten salade met Mozzarella en basilicum
Vers fruit salade
Crêpes zelf te beleggen met zalm, marmelade
Zalmtaart met mascarpone en dille
Gerookte zalm
Garnalen met avocado
Gerookte ham met meloen
Carpaccio met eventueel knoflook uit de pers
Vitello tonnato, fricandeau met tonijnsaus
Stokbrood
Chutney
Knoflooksaus
Vers afgebakken Frans stokbrood
Om 14.00 uur ga je de expositie van Cobra Kunstenaar Corneille
bekijken. Sinds 1994 exposeert deze kunstenaar in Partycentrum
Weijenborg en gastvrouw Erna Hemersma was model van Corneille.
Zij zal je rondleiden en allerlei wetenswaardigheden over kunstenaar
en werk vertellen. Aansluitend ga je zelf aan de slag met verf en doek
en ga je intuïtief schilderen. Iedereen gaat zijn eigen doek schilderen,
maar het mag geen herkenbare afbeelding worden. Je werkt dus vrij
in vormen en kleuren. Er worden kaartjes uitgereikt met daarop een
opdracht voor je kunstwerk, zoals “denk aan de mooiste
zonsondergang die je ooit gezien hebt”. Daarna ga je aan het werk en
je creëert je eigen kunstwerk. Er zijn vele materialen aanwezig zoals
acrylverf, kwasten, paletmessen, schelpzand, sponsjes, enz. en er is
begeleiding aanwezig om je te inspireren. Er worden foto’s gemaakt
van kunstenaar met kunstwerk en kan men eventueel toelichting
geven bij de creatie. De foto’s worden later gemaild. Het kunstwerk
gaat uiteraard met de kunstschilder mee naar huis.
16.15 uur je gaat gezellig borrelen en we serveren het kunstmenu
Salade van mozzarella met pomodores en basilicum
Kalkoenfilet met sinaasappelsaus
Crème caramel
18.00 uur einde programma.
Je kunt ook kiezen voor het uitgebreidere 5-gangen diner, dan eindigt
het programma wat later.
Carpaccio, tranches rauwe ossenhaas met een dressing, gegarneerd
met olijven en Parmezaanse kaas
Bouillon met oesterzwammen
Zalmrolletjes gevuld met vismousse geserveerd
met Nantua saus
Struisvogelbiefstuk met Romaine saus
Vers fruit met kaneelijs, overgoten met
een Cointreau sabayon
Prijsopgave:
Creatief programma met 3-gangen menu € 77,50
Creatief programma met 5-gangen menu € 89,75
Drankjes op nacalculatie.

MOORDSPELEN
Kruip in de huid van een ander en laat je van je slechtste kant zien.
Het doel van het moordspel is om veel plezier te hebben. Het is niet
moeilijk, alles mag en niets hoeft.
Moordspel het Weijenborg Landgoed
Geschikt van 6 tot 17 personen.
Je wordt uitgenodigd op het Weijenborg Landgoed. Je kent de
gastheer niet, maar een verblijf in adellijke kringen lijkt je een goede
vrijetijdsbesteding. Na aankomst blijkt al snel dat de andere gasten
zich beter voordoen dan ze zijn, eigenlijk ken je niemand echt goed.
Probeer snel de waarheid te achterhalen want onder de gasten is een
moordenaar. Het spannende moordintrige vindt plaats tijdens een
heerlijk 4-gangen diner. Het onderstaande menu is één van de
mogelijkheden. Met diëten wordt uiteraard rekening gehouden.
- Gerookte ham met bolletjes meloen
- Lichte gebonden tomatensoep
- Saté van kalkoen met pindasaus
Gebakken aardappels en groente
- 3 bolletjes roomijs en slagroom
Een ander menu met als 2e gang soep is ook mogelijk bijvoorbeeld het
proeverij menu. De gangen bestaan steeds uit een variatie van 3 tot 5
heerlijke gerechten. Deze worden geserveerd in verschillende
schaaltjes, glaasjes, kopjes enz. en je bedient je daarna zelf met de
gerechten uit alle windrichtingen.
Voor iedereen ligt een passend hoofddeksel klaar, de grotendeels
verzegelde rol, een krant, gastenlijst en er wordt geheime post
bezorgd. Na de inleiding door ons doe je dit spel helemaal zelf.
Moordspel € 16,00 per persoon
4-gangen Menu als bovenstaand € 26,50 Proeverij menu € 36,00
Moordspel de Veiling
Geschikt vanaf 14 tot 75 personen
Je wordt uitgenodigd om de veiling bij te wonen van de kunstschatten
van de barones. Zij is enkele dagen geleden onder verdachte
omstandigheden overleden. Op de gastenlijst staan vele prominenten
uit de antiek wereld, haar huispersoneel, de kerk en politieke
activisten. Maar wat moeten moordenaars en drugs dealers hier?
Moord is niet de enige misdaad die je tegenkomt. Chantage, diefstal,
fraude en omkoping zijn de orde van de dag. Het uitgekozen buffet
wordt vanzelf onderdeel van het moordspel. Bij binnenkomst ontvang
je een krant, gastenlijst, een naambadge, geld en de rol die je gaat
spelen. De organisatie heeft aan de hand van de gastenlijst de rollen
vooraf al ingedeeld of de advocaat doet dit naar eigen inzicht. Het spel
wordt nog levendiger met de hoedjestafel. Voor diverse gasten is er
geheime post. De advocaat wordt gespeeld door één van de
medewerkers van Partycentrum Weijenborg, alle andere rollen
worden door de gasten vertolkt. Iedereen heeft als doel om de moord
op te lossen, te proberen om als rijkste te eindigen en de eigen
geheime doelen te verwezenlijken. Hierdoor gaat iedereen op zoek
naar de geheime contactpersoon en probeert al dan niet in het geniep
allerlei zaken te doen. Een hilarische avond vol beweging waarbij
vooral veel gelachen wordt en zeer geschikt is als teambuilding
activiteit. Je bent ongeveer 3 uur met het spel en het eten bezig.
Daarna nog even gezellig nazitten en je hebt een compleet avondje
uit. Moorspel € 350,00 tot 20 personen, daarboven € 17,50 per
persoon exclusief diner en drankjes. Hoedjestafel € 2,75 per persoon.
Moordspel St. Cakes
Geschikt vanaf 60 personen
De kostschool St. Cakes houdt zijn jaarlijkse reünie. Vele oudleerlingen, onderwijzers en stafleden worden hier verwacht.
De St.Cakes wedstrijd houdt de gemoederen bezig: wie schrijft het
nieuwe schoollied? Helaas vind er een vreselijke moord plaats.
Gelukkig is de inspecteur snel ter plekke.
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Dit moordspel wordt in teams gespeeld, die uit oud-bewoners van
studentenhuizen bestaan. Als studentenhuis heb je vele doelen te
verwezenlijken en strijd je tegen de andere studentenhuizen. Bij
binnenkomst ontvangt iedereen de schoolkrant, de historie van St.
Cakes, een lijst met het schooldialect, een gastenlijst en een
naambadge met de naam van het studentenhuis.
Elk studentenhuis heeft een huishoofd dat er voor zorgt dat de doelen
verwezenlijkt worden: het schrijven van een nieuw schoollied, het
oplossen van enkele complexe raadsels maar vooral, wie heeft de
moord(en) gepleegd die deze avond plaatsvinden. Elk studentenhuis
heeft een aantal aanwijzingen en door met andere studentenhuizen in
contact te komen kun je wellicht de moord oplossen. Ook dit spel kan
met elk gewenst buffet worden gecombineerd.
Moordspel € 14,00 per persoon inclusief begeleiding exclusief
diner/drankjes.
KOSTUUMS
Je kunt de moordspelen nog levendiger maken door verkleed te
komen. Je kunt kostuums bij ons huren à € 10,00
Moordtocht, buitenactiviteit
Er is een moord gepleegd en het politie korps is onderbezet. Jullie
hulp wordt gevraagd. Je vertrekt in groepen in het pikkedonker
donker voor een spannende langs de duistere kanten plekjes van
Delden. Je krijgt alleen een breeklichtje mee om licht in de duisternis
te brengen. In het proces verbaal dat je meekrijgt staat alle informatie
die al bekend is over het misdrijf maar er staat vooral in waar je nog
meer aanwijzingen zou kunnen vinden…… Schrik niet en los de moord
op. Degenen die de moord oplossen worden passend beloond. Je bent
er ongeveer 1,5 uur mee bezig. De moordtocht kan met elk gewenst
buffet worden gecombineerd. Moordtocht € 17,50 per persoon met
een minimum van € 350,00 totaal.
AFRIKAANS FEEST
Je wordt ontvangen met een glas Amarula en een tropenhelm. Op de
achtergrond klinkt de opzwepende Afrikaanse muziek. Je gaat
genieten van het buffet met een Afrikaans tintje
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Stokbrood
Gerookte ham met bolletjes meloen
Appel neute slaai
appel noten salade
Kerrie Aardappelslaai
kerrie aardappelsalade
Garnale en soetrissieslaai
avocado mousse met steurgarnalen en paprikasla
Gepiekelde sampioene
gemarineerde champignons
Tuna slaai
tonijn salade
Bobotie
maalvleis in een saus met o.a. kaneel abrikoos rozijnen-gember
mosterd en amandel
Blokjes kip in een roomsaus met ananas en kokos
Rijst
Aartappelnessies
rösti
Gebakte patats - gebakken aardappelen
Blomkool kasserole - bloemkool met ui spek en roomsaus
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Of je neemt het heerlijke 3-gangen buffet
“So eet ons in Stellenbosch”
Biltong
dunne plakjes gedroogd rundvlees
Avokado- en papaja voorgereg
blokjes avocado en papaja in een
yoghurt limoensaus en honing
Garnale en soetrissieslaai
avocado mousse met steurgarnalen en paprikasla
Gepiekelde sampioene
gemarineerde champignons
Appel neute slaai
appel noten salade
Tuna slaai
tonijn salade
Kerrie Aardappelslaai
kerrie aardappelsalade
Stokbrood
knoflooksaus
Geurig gevulde beeshaas met pietersieliebotter
blokjes ossenhaas met peterselie boter
Bobotie
maalvleis in een saus met o.a. kaneel abrikoos rozijnengember mosterd en amandel
Kerrietjops
Blokjes kip en kerrie
Blomkool kasserole
bloemkool met ui spek en roomsaus
Broccoli en appel met roomsous
dit is nou eens bijna hetzelfde in het Nederlands
Aartappelnessies
rösti
Gebakte patats
gebakken aardappelen
Lemoenkoeligheid
luchtig limoen dessert
Verskeidenheid vars vrugte in seisoen
verse fruit salade
Cocos ys
kokosijs
Room ys
vanille roomijs
Sjokolade ys
chocolade ijs
Sjokokade sous
warme chocolade saus
Veselperske poeding wat u tong sal laat water van lekkerte
mango bavarois
Doe mee aan de Afrikaanse spelen zoals kokosnoot rollen, bamboe
mikado, trommeltaal, hangmat gooien, enz. Er zijn passende
Afrikaanse kaftans en pruiken te huur. Je kunt je laten inspireren door
de opzwepende Afrikaanse muziek en deelnemen aan een
trommelworkshop of aan een inspirerende dansworkshop. We
hebben schitterende houten Afrikaanse maskers van 15 cm groot. Je
gaat deze beschilderen met acrylverf. Tegelijkertijd ondersteun je een
project voor straatkinderen in Ghana, want deze maskers worden met
de hand gesneden door deze kinderen. Van de opbrengst van de
maskers krijgen ze onderwijs.
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Prijsopgave:
Amarula
Tropenhelm huur
Kaftan en pruik huur
Buffet 1 gang
Buffet 3-gangen
Kaapse wijn per fles
Afrikaanse spelen
Spelen boven 20 personen prijs per persoon
Djembé/trommelworkshop tot 25 personen
Daarboven per persoon
Dansworkshop
Boven 25 personen per persoon
Afrikaanse maskers beschilderen
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

€ 3,50
€ 2,75
€ 7,50
€ 21,75
€ 39,00
€ 19,50
€ 179,00
€ 8,95
€ 498,75
€ 19,95
€ 498,75
€ 19,95
€ 16,15

APRÈS SKI FEEST
Je wordt buiten opgewacht met de lekkere warme Glühwein .
Binnen klinkt de gezellige skihut muziek. De gasten krijgen hun Après
Skipas omgehangen waarop ze de score van de Après Ski spelen
kunnen bijhouden. Je gaat o.a. boomstamzagen, spijkerslaan,
bierpulschuiven, precisie schieten, dobbelen en hoela hoepen. Ook
kun je Schnapsbingo gaan spelen. Op de diverse tafels staat
Gemischter Aufschnitt, bestaande uit spek, worst, kaas, augurken,
mierikswortel en mandjes brood. Je bestelt een lekker pulletje bier of
wat anders bij de barkeeper in Lederhose of Dirndel. Er wordt een
skibuffet geserveerd bestaande uit:
Rosbief met remoulade saus
Boerenham
Knoflooksaus - Tuinkruidensaus
Aardappelsalade
Kipsalade
Stokbrood
Zuurkool
Casselerrib
Goulash
Boerenkool
Rookworst
Braadworst
Hele achterham
Gebakken uien
Gebakken aardappels
Rösti
Prijsopgave per persoon:
Gemischter Aufschnitt
Warm Koud Buffet
Après Ski spelen incl. prijsjes totaal
Boven de 20 personen prijs per persoon
Schnapsbingo
Glühwein
4 uur durend drankenarrangement
frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, bier, Malibu,
binnenlands gedistilleerd witte rum, koffie, thee
DJ draait 4 uur verzoekjes
Ijsbuffet
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

€ 4,00
€ 24,50
€ 179,00
€ 8,95
€ 2,60
€ 3,25
€ 20,95

€ 420,00
€ 8,25

BACK TO THE SIXTIES AND SEVENTIES
Terug in de tijd naar de roerige zestiger en zeventiger jaren. De tijd
van “Make Love No War”, “Peace Man” , de Afro kapsels, Soulkikkers
en Saturday Night Fever. Een te gekke Deejay zorgt voor de juiste
swingende muziek. Je wordt ontvangen met bowl en lekkernijen van
het American Sweeties buffet bestaande uit o.a. muffins, brownies,
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marshmallows, lollies en toffees. Je hebt vooraf met je gasten een
eigen top 10 samengesteld met hits uit deze jaren, die helemaal
gedraaid gaat worden. Ga de sixties uitdagingen aan. Kun je nog hoela
hoepen, bubble gum blazen, limbo dansen en wie weet de meeste
antwoorden tijdens de quiz over deze tijd.
We serveren het Amerikaanse hapjes buffet:
Hamburgers
Gebakken ui
Rauwe ui
Cowl salad
Potato salad
Cajun chicken wings
Kleine spare ribs
Kalkoen met cranberry’s
Crab fingers
Maïsschijfjes
Hotdog met zuurkool
Knoflooksaus – Mayonaise - Ketchup
Brood
Je kunt ook een uitgebreider Sixties buffet nemen:
Hamburgers
Gebakken ui
Rauwe ui
Cowl salad
Potato salad
Cajun chicken
Angus Rib-Eye Steak
Chuck wagon beans, bonen stoofschotel met o.a. gezouten spek, ui en
chili's
Spare ribs
Kalkoen met cranberry’s
Crab fingers
Maïsschijfjes
Hotdog met zuurkool
Gepofte aardappel in de schil
Gebakken aardappels
Whisky saus - Knoflook saus - Mayonaise - Ketchup
Brood
Prijsopgave:
sixties and seventies uitdagingen totaal
boven de 20 personen prijs per persoon
sweeties buffet
bowl
hapjesbuffet
sixties buffet
3 smaken roomijs met slagroom
verkleedtafel met pruiken, brillen, kaftans, hoedjes
dessertbuffet met chocolade fontein
DJ draait 4 uur jouw verzoekjes

€ 179,00
€ 8,95
€ 2,25
€ 3,10
€ 11,75
€ 24,50
€ 4,50
€ 77,00
€ 11,50
€ 420,00

Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.
80’s AND en 90’s PARTY
Do you remember? Je gaat helemaal los op de dansvloer met
megahits van de Venga Boys en the Spice Girls. Doe mee aan de
spannende quiz over de grootste schandalen uit die jaren en geniet
van het buffet. Er zijn typische 80’s uitdagingen zoals de Ren je Rot
quiz, de Greatest Hits, Singing Bee, de kleine meneer Kaktus
uitdaging. Je hebt vooraf met je gasten een eigen top 10
samengesteld, die helemaal gedraaid gaat worden.
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We serveren het buffet:
Garnalencocktail
Gerookte ham met vers fruit
Minestrone, Italiaanse groentesoep
Stokbrood
Knoflooksaus
Cocktailsaus Mayonaise
Pasta met pesto en rucola
Wokschotel met kalkoenblokjes en pikant sausje
Varkenslende met mosterdsausje
Gebakken aardappeltjes
Seizoensgroenten
Prijsopgave:
80`s and 90`s uitdagingen totaal
boven de 20 personen prijs per persoon
warm koud buffet

kennis van het Papiaments wordt getest. Er zijn leuke passende
prijsjes te winnen. Er kan door een swingend duo een Salsa
demonstratie worden gegeven waarna je zelf deze dans gaat leren.
Tussendoor geniet je van het lekkere buffet met een Caribisch tintje.

€ 179,00
€ 8,95
€ 21,50

Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.
BRAZILIAANS FEEST
De opzwepende Braziliaanse muziek klinkt bij binnenkomst.
We serveren de lekkere cocktail Caipirinha.
Wil je in de echte Braziliaanse Carnaval sfeer komen, dan is er voor
iedereen een veren hoofdtooi. Onze Samba professional staat in de
startblokken om jullie deze opzwepende dans te leren. Bij Samba denk
je aan zon, losse heupen, feesten, kleurrijk geklede mensen en een
beetje flirten. Je wordt vrolijk van de lekker in het gehoor liggende
muziek. Ga je liever zelf muziek maken, ga dan helemaal los tijdens de
workshop Rythm on Trash. Leer als de Brazilianen swingende muziek
maken op allerlei afvalmaterialen zoals kliko’s regentonnen, flessen,
enz. Tijdens deze 1,5 uur durende bruisende percussie workshop
speel je allerlei ritme, samen en door elkaar en je trommelt mee met
de opzwepende muziek.
Na alle activiteit ga je genieten van het Braziliaanse Grill Buffet met
allerlei lekkere spiesen, sauzen en salades.
Gegrilde rib-eye spies
Gegrilde varkenshaas spies
Gegrilde lams spies
Gegrilde worstjes spies
Gegrilde ribbetjes spies
Rauwkost salade
Aardappelsalade met salsa verde
Braziliaanse noten-kool salade
3 verschillende rauwkost salades
aardappeltjes uit de oven
Stokbrood
Pittige rode saus - Knoflooksaus - Chimichurri saus
Tot slot krijgt je het klassieke Braziliaanse dessert
Creme de Papaya
Prijsopgave per persoon:
Caipirinha
Buffet
Dessert
Workshop Salsa 1 uur
Workshop Rythm on Trash
(minimum deelname 18 personen).
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Prijsopgave:
Piñacolada
Bloemenkrans huur
Bloemenkrans koop
Buffet
Limbodansen en Caribische spelen totaal
Boven de 20 personen prijs per persoon
Drankenarrangement 4 uur (hoeft niet)
Salsa € 359,00 boven 20 personen per persoon
Dessertbuffet Jasmijn
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

€ 3,50
€ 1,00
€ 2,50
€ 25,00
€ 179,00
€ 8,95
€ 20,95
€ 17,95
€ 10,50

KUNST ARRANGEMENT
Sinds 1994 exposeert Cobra kunstenaar Corneille in Partycentrum
Weijenborg. Eigenaresse Erna Hemersma was model van Corneille. Als
hommage aan de grote kunstenaar heeft Partycentrum Weijenborg
het volgende arrangement samengesteld:
- een ontdekkende wandeling langs het kunstzinnige
Deldense Stratenplan
- een bezoek aan prachtige galerieën
- smullen van het heerlijke menu dat Erna heeft
samengesteld
- genieten van de kunstwerken van Corneille, Herman Brood,
Peter Diem en Annemarie de Groot die in het
restaurant geëxposeerd en verkocht worden
Salade van mozzarella met pomodores en basilicum
Kalkoenfilet met sinaasappelsaus
Crème caramel
Het kunstarrangement kan ook gecombineerd worden met het
5-gangen Menu

€ 5,10
€ 28,50
€ 4,00
€ 15,00
€ 25,50

CARIBISCH FEEST
In gedachten gaan we naar het zonnige Aruba en je wordt ontvangen
met een heerlijke Pinacolada en een bloemenkrans. Op de
achtergrond klinkt al de gezellige Caribische Muziek. Je gaat Limbo
dansen en meedoen aan het Caribische spelen circuit waarbij o.a. de
6

Bestaande uit:
Pasta salade met pesto en vis
Garnalen salade met avocado
Tonijnsalade
Gerookte ham met bolletjes meloen
Fricandeau
Mangochutney
Maïswraps te beleggen met chilisaus en pittige rundergehakt met
maïskorrels, paprika en ui
Blokjes kip in een roomsaus met ananas en kokos
Reepjes varkensvlees in saté saus
Rijst
Gebakken aardappels - Groente
Knoflooksaus – Cocktailsaus
Stokbrood

Carpaccio, tranches rauwe ossenhaas met een dressing, gegarneerd
met olijven en Parmezaanse kaas
Bouillon met oesterzwammen
Zalmrolletjes gevuld met vismousse geserveerd met Nantua saus
Struisvogelbiefstuk met Romaine saus
Vers fruit met kaneelijs, overgoten met een Cointreau sabayon
Prijsopgave:
Kunstarrangement met 3-gangen menu € 32,00
Kunstarrangement met 5-gangen menu € 45,00
Je kunt dit arrangement uitbreiden met Intuïtief schilderen à € 19,95.
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COUNTRY & WESTERN FEEST
De gezellige country muziek klinkt al bij binnenkomst. Je wordt
ontvangen met de tequila shake en daarna kan iedereen in de Saloon
een whisky of een pint bier bestellen, maar ook andere drankjes zijn
verkrijgbaar. Als nieuwbakken cowboy zul je wildwest technieken
moeten tonen door middel van schieten, armworstelen, hoefijzer
gooien, bierpul schuiven, spijkerslaan, houtzagen, pokeren, enz. Er zijn
passende prijzen te winnen. Daarna wordt het cowboy buffet
geserveerd bestaande uit:
Spare Ribs
Karbonades
Hamburgers
Kippenvleugeltjes
Reepjes vlees in pindasaus
Gebakken aardappels
Rauwkostsalade
Huzarensalade
Texas salade
Tuinkruidensaus - Pikante tomatensaus
Broden
Prijsopgave:
Cowboy buffet
Cowboyspelen totaal
Vanaf 20 personen prijs per persoon
Tequila shake
Huurhoed
Ijsbuffet Chantal
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

€ 22,75
€ 179,00
€ 8,95
€ 3,15
€ 2,75
€ 8,25

FRANS FEEST
Bij binnenkomst ontvangt je een glas Kir. Op de achtergrond klinkt de
gezellige Franse muziek. Je bedient je aan de Franse wijnbar.
Salade au fromage
reepjes ijsbergsla met oude kaas
Salade Huzare
huzarensalade
Pâté
pâté
Charcuteries
gerookte ham met meloen, rosbief, rollade
Hareng
haring met ui
Crèpes farcies
De crepes beleg je zelf met garnalen-zalm crème of marmelade
Baguette
vers afgebakken Frans stokbrood
Beurre café de Paris
kruidenboter
Sauce d’ail
knoflook saus
Bœuf Bourguignon
Blokjes lendenbiefstuk in een rode wijn saus
Jambon
warme ham
Escalope de porc a la crème
blokjes varkenshaas in een zachte roomsaus
Gratin Dauphinois
Pommes Parisiennes
Groente
Tarte aux pommes
7
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appeltaart op zijn Elzas
Bavarois
een luchtige bavarois
Dame Blanche
vanille ijs met chocolade saus
Sauce aux cerises
warme kersensaus
Mousse au chocolat
chocolade mousse
Croquembouche
soezentaart
Leuke ideeën:
Je laat je portretteren door een sneltekenaar en neemt dit portret als
herinnering mee naar huis. Een illusionist laat aan tafel zijn kunsten
zien. Een chansonnier verzorgt de muziek. Wij kunnen een Franse
Wijnproeverij verzorgen of je gaat intuïtief schilderen. Iedereen
schildert zijn eigen doek, maar het resultaat mag niet figuratief zijn:
het mag dus geen herkenbare afbeelding worden. Je werkt dus vrij in
vormen en kleuren. Er worden kaartjes uitgereikt met daarop een
opdracht voor je kunstwerk, zoals “denk aan de mooiste zonsondergang die je ooit gezien hebt”. Daarna krijgt men een schort en naar
wens baret en gaat men creatief aan de slag.
Prijsopgave:
Kir
€ 4,50
Frans buffet 3-gangen
€ 33,50
Frans buffet zonder dessert
€ 27,50
Wijnproeverij
€ 17,95
Portretartiest schatting totaal
€ 460,00
Illusionist schatting totaal
€ 460,00
Chansonnier schatting totaal
€ 425,00
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.
IK HOU VAN HOLLAND FEEST.
Doe mee aan dit gezellige spelprogramma verdeeld over vele rondes.
In teams strijd je om de prachtige cadeaus die te winnen zijn.
Bij binnenkomst krijg je een lekkere straaljager of drankje naar keuze.
Er klinkt de gezellige Hollandse muziek van Jan Smit, Andre Hazes,
Frans Bauer en andere artiesten. Je hebt je eigen Hollandse top 10
samengesteld en deze wordt natuurlijk gedraaid deze avond. Iedereen
komt passend gekleed want je wordt alleen toegelaten als je één van
de kleuren rood, wit, blauw of oranje aan hebt. De teams worden
samengesteld en je gaat allerlei Hollandse uitdagingen aan uit het ik
houd van Holland spelprogramma
- wie herkent de titel en melodie van de bekende Hollandse hit
- welk team scoort het beste met het karaoke onderdeel,
- wie weet de meeste antwoorden op allerlei vragen over Nederland
- welk team heeft het meeste teken talent en raadt de plaatjes
- wie kan snel de beroemde mensen raden
- wie scoort de meeste ballonnen van de tegenpartij
Kortom veel Hollandse activiteit, muziek en hilarische spelonderdelen
In plaats van het spelprogramma kun je ook kiezen voor het Hollandse
spelencircuit. je bent hier 1 uur mee bezig.
Je gaat o.a. spijkerpoepen, tollen, hoelahoepen, indoor boerengolf,
blikgooien, knikkeren, sjoelen, stoelendans enz.
Tussen de bedrijven door ga je genieten van het buffet
Haring
Metworst
Huzarensalade
Aardappelsalade
Stokbrood
Kruidenboter
Knoflooksaus
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Zigeuner Schnitzel
Boeren Schnitzel
Champignons Schnitzel
Gebakken aardappeltjes
Frietjes
Mayonaise
Ketchup
Groente

Cassata ijs (3 kleurig ijs)
Amaretto ijs
Tiramisu (taart met mascarpone en cacao)
Notenparfait
Zabaglione met vers fruit (wijncrème)
Soezentaart
Chocolade mousse
Slagroom

Dame Blanche, vanille-ijs met warme chocolade saus

Bij de cocktailbar worden de meest exotische cocktails voor je
geshaket. Tot slot vindt er een veiling plaats van allerlei cadeaus die
onherkenbaar zijn verpakt en waar de rijkste op kunnen bieden.

Tot slot krijg je een lekkere snoepzak mee
Prijsopgave:
Straaljager
Hollands Buffet
Ik hou van Holland spelonderdelen totaal
Vanaf 20 personen
Huur Hollandse hoofddeksel
Snoepzak met verrassing

€ 3,15
€ 22,75
€ 204,00
€ 10,20
€ 2,75
€ 2,50

Mogelijkheden drankjes:
- 4-uur durend drankenarrangement à € 20,95 per persoon
- de gasten krijgen een kaartje en betalen de drankjes zelf na afloop
- consumptiebonnen uitdelen voor een vast bedrag.
Wil je meer drinken dan wordt dit weer via
kaartjes bijgehouden en na afloop individueel afgerekend
- de drankjes per stuk op 1 rekening laten noteren
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.
MAFFIA FEEST
Je wordt ontvangen in duistere sferen door de bodyguards. Kom je
door de ballotage dan wordt je beloond met geld en sieraden. De
dames krijgen een boa en de heren krijgen een maffia hoed en sigaar
(blazen en niet inhaleren). Een DJ draait 4 uur lang en natuurlijk ook
de door jullie samengestelde top 10. Iedereen kan geld inzetten in het
illegale casino bij de Black Jack tafel en de roulette tafel. Op tafel
liggen dobbelstenen en kaarten voor allerlei andere gokspelen. Ook
kun je door precisieschieten met de luchtbuks weer geld terug
verdienen. De sieraden zijn veel geld waard en deze kunnen worden
ingeleverd bij het personeel van de pandjesbank. Ook kun je hier
leningen afsluiten tegen woekerrentes. Al snel ontstaat er een wilde
handel en zelfs voor diefstal wordt niet teruggedeinsd. Tussen de
bedrijven door wordt er gesmuld van het 3-gangen Italiaans Buffet.
Italiaanse salade
Tomaat-mozzarella-basilicum salade
Luchtgedroogde ham met meloen
Vitello tonnato (fricandeau met tonijnsaus)
Carpaccio (tranches ossenhaas met dressing)
Torta con salmone, zalmtaartje met mascarpone en dille
Olijven
Stokbrood
Salsa Verde (groene knoflooksaus)
Choron saus (tomatensaus)
Mini pizza punten
Involtini: kalkoenrolletjes gevuld met Tiroler ham en mozzarella met
een tomaten basilicum saus
Parmezaanse kaas
Lasagne van vis
Saltimbocca (varkensfilet met gerookte ham en saliesaus)
Garnituur
8
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Prijsopgave per persoon:
Italiaans 3-gangen buffet
Hoed maffia koop
Sigaar koop (nep als je blaast komt er rook uit)
Boa koop
DJ draait 4 uur jouw verzoekjes totaal

€ 35,00
€ 3,50
€ 2,55
€ 5,10
€ 420,00

Schatting Valsgeld speler
totaal
€ 460,00
- Black Jack à
totaal
€ 205,00
- Roulette à
totaal
€ 205,00
- Schieten
totaal
€ 155,00
- Pandjesbank
totaal
€ 155,00
inclusief biedingen op sieraden, leningen, nepgeld, dobbelen, kaarten
en de veiling van cadeaus
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.
MEXICAANS FEEST
Je wordt ontvangen met de tequila shake en er klinkt de gezellige
Mariachi muziek. De bediening is passend gekleed en voor iedereen is
er bij binnenkomst een Sombrero. Je gaat genieten van het
Mexicaanse buffet en tussen de gangen door ga je allerlei activiteiten
doen op het gebied van schieten
- blaaspijp schieten
- luchtbuks schieten
- luchtdrukpistool schieten
- katapult schieten
Na het hoofdgerecht is er een spannende quiz waarbij de
verschillende tafels het tegen elkaar opnemen wat kennis over Mexico
betreft. Er zijn passende prijzen te winnen.
Mexicaans buffet:
Ensalada mixta
een lekkere gemengde salade met o.a. ei, bonen, tomaat en chorizo
Ensalade de chile ancho con queso fresco
ancho chilisalade met verse kaas
Chorizo
tranches pittige knoflookworst met appelkappertjes
Camarones con ederezo de aguacate
garnalen met avocado dressing
Pavo
gerookte kalkoenfilet met rode uien
Guacamole
Nachos, ronde maïs chips met een heerlijk zachte avocado mousse
Salsa mexicana
saus van tomaat, koriander en ui
Tortilla
tortilla met vulling van gekruid gehakt met epazote
Stokbrood – Nachos - Chilisaus
Lomo de cerdo con anis
gebraden varkenslende met o.a. anijs, oregano en tijm
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Filete a la mexicana
kalkoenfilet met een saus van chili’s, ui en tomaat
Gebakken aardappeltjes
Groentes

Ijsbuffet Chantal
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

Gelatina de rompope con fresas
rompope bavarois met aardbeiensaus
Mousse de tequila
frisse mousse van opgeslagen room, triple sec, tequila
en limoensap
Nieve de Mango
sorbetijs van rijpe Mango met een verse kiwi saus
Parfait
notenparfait
Helado
vanille ijs met warme chocolade saus
Prijsopgave:
Tequila Shake
Sombrero (huur)
Mexicaans schietcarrousel en quiz totaal
Vanaf 20 personen prijs per persoon
Mexicaans buffet 3-gangen
Mexicaans buffet zonder dessert

€ 3,15
€ 2,75
€ 255,00
€ 12,75
€ 35,00
€ 28,00

MIDDELEEUWS FEEST
Stijlvol genieten van middeleeuwse taferelen met een goed gevuld
buffet. De drank wordt geschonken uit stenen kruiken. Je zit aan
houten tafels en hebt slechts een lepel, slab en mok ter beschikking.
Vele kaarsen verlichten de Eetzaal. Je begint met een drankje uit de
houten grolla, een drinknap met allemaal tuitjes, houd je het droog of
ben je te gulzig. Wie wint het zwaardgevecht en wie kan met het
zwaard het fruit op de juiste wijze hakken. Voor iedereen is er een
middeleeuwse muts en slab. Voor de Jonkheer, Nar en Slaaf zijn er
speciale hoofddeksels en wie de Jonkheer niet met respect behandeld
zou wel eens aan de schandpaal kunnen eindigen. Je gaat bikkelen,
kaatsen, tollen, dobbelen, knikkeren, armdrukken enz. Voor de
winnaars zijn passende prijzen
Middeleeuws buffet:
Speklappen
Ribbetjes
Kippenvleugeltjes
Beenham
Verse worst - Droge worst
Nico’s aardappels
Sla
Stamppot
Kaas
Pannenkoeken
Vlaai
Salade
Fruit
Broden
Tomatensaus - knoflooksaus
Je kunt dit uitbreiden met een speenvarken aan het spit.
Prijsopgave:
Grolla
Muts en slab (huur) nar/jonkheer/slaaf
Middeleeuws buffet
Speenvarken aan spit totaal
Middeleeuwse spelen totaal
Vanaf 20 personen prijs per persoon
Drankenarrangement (hoef niet)
9
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€ 8,25

RUSSISCH FEEST
Je wordt ontvangen met bruisende rode Russische champagne.
Zakoeski tafel:
Pastjet Roeskaja krasawitsa
terrine van bospaddenstoelen met dragon crème fraîche saus
Bliny
boekweitpannenkoekjes, die naar keuze kunnen worden belegd met
zalmcrème, kaviaar, zure room of jam
Salat Olivier
pikante kipsalade met zure room saus
Salat tkemali
salade van gerookte ham met tkemalisaus
Baklaschannaja ikra
kaviaar van de arme man: aubergines, ui, knoflook, paprika en tomaat
Selodka
gemarineerde haring in bieten en zure room
Stokbrood
Kotlety abriekos
kalkoenfilet met knoflook abrikozensaus
Beff stroganoff
blokjes ossenhaas met o.a. mosterd, champignons, ui en zure room
Goloebtsy
een delicate tartaar van vis in een groene kooljasje,
geserveerd met een kaviaarsaus
Lobjo Saziwi
groene bonen met walnoten saus
Boelba
aardappelschijfjes met dragon en zure room
Pirog
aardappel kool taart
Bavarois dragli
amandelbavarois met blauwmaanzaad
Coupe plombir
citroen sorbetijs met wodka gelei.
Omelette Siberienne
vanille ijs met kapsel en geflambeerd eiwit
Bliny froektami
flensjes gevuld met vers fruit en zure room
Malakov
desserttaart met koffie mousse en dacquoise
Kissel
bosvruchtengelei/saus
slagroom
Leuke Ideeën:
Je gaat Russische Matroesjka’s beschilderen, een houten poppetje dat
steeds een kleiner poppetje in de “buik”heeft. Je kunt ook kiezen voor
een wodka proeverij of voor een Moldavische wijnproeverij. Er
bestaan honderden wodkasoorten en wij laten de spannendste
proeven

€ 3,15
€ 3,10
€ 24,50
€ 350,00
€ 179,00
€ 8,95
€ 20,95

Prijsopgave:
Russische Champagne
Russisch Buffet 3-gangen
Russisch Buffet zonder dessert
Wodka proeverij
Moldavische wijnproeverij
Matroesjka’s beschilderen
SCHOTS FEEST

€ 5,85
€ 35,50
€ 28,00
€ 17,95
€ 17,95
€ 15,75
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Je wordt ontvangen met een Schotse Kir Royale. Je gaat proberen om
klanken uit een doedelzak te krijgen of laat je dit over aan een echte
doedelzakspeler. Wij kunnen een Whisky Nosing & Tasting verzorgen,
waarbij je allerlei Lowland, Highland en Island whisky’s proeft.
Je kunt aan een dartscompetitie meedoen of je gaat whisky
smokkelen. In groepen vertrek je met een halfvolle fles whisky en
moet je een route vol gevaar afleggen. De Weijenborg soldaten zijn
namelijk onderweg om je te betrappen. Dit kost je elke keer één glas
whisky uit de fles. Gelukkig zijn er vele schuilplekken onderweg. Je
kunt whisky terug verdienen door andere groepen te betrappen, of
door onderweg de speciale opdrachten goed uit te voeren zoals het
onderdeel van de Highland games hamerslingeren en door te
boerengolfen Ook kunnen wij buiten allerlei Highland games voor je
organiseren. € 300,00, boven 20 personen € 15,00 per persoon.
Quail egg salad
salade met kwarteleieren, walnoten en een frisse dressing
Marinated trout
tranches gemarineerde forel
Smoked Scottish salmon
gerookte Schotse zalm
Jelly mint
een gelei van mintblaadjes
Fillet of turkey
Gerookte kalkoenfilet
Cheddar salad
salade van cheddar kaas
Roast beef with horseradish
rosbief met mierikswortelsaus
Kipper pate
een paté van gerookte haring
French loafs
Stokbrood
Knoflooksaus

13-6-2016

TWENTS FEEST
Je wordt ontvangen met een bruisende Twentse Kir Royale.
Er staan blank geschuurde klompen in de juiste maat klaar en je gaat
je eigen klompen kleurrijk en creatief beschilderen. Aansluitend wordt
de eerste gang van het 3-gangen buffet met een Twents Tintje
geserveerd.
Reepjes ijsbergsla met oude boerenkaas en dressing
Aardappelsalade
Huzarensalade
Salade met peertjes, appel, bleekselderij en nagelhout
Assortiment van droge worstsoorten en zoetzuur
Boerenpâté
Gerookte ham met meloen
Haring met ui
Terrine van bospaddenstoelen met dragon crème fraîche saus
Flensjes te beleggen met garnalenzalm crème of marmelade
Knoflook saus
Kruidenboter
Pikante tomatensaus
Stokbrood

Blokjes lendenbiefstuk in een rode wijn saus
Boerenham van het been met honing mosterdsaus
Blokjes varkenshaas in een zachte roomsaus
Gebakken aardappels
Aardappelgratin
Groente
Na deze gang vindt de Ren je Rot quiz plaats, waarbij per tafel tegen
elkaar gestreden wordt. Er is uiteraard ook een onderdeel waarbij de
kennis van de Twentse streekcultuur wordt getest. Aansluitend
serveren wij het dessert.

Poppy seed parfait
een luchtige parfait van blauwmaanzaad met aardbeiensaus
Bavarian Drambuie
bavarois op basis van Drambuie, gegarneerd met pure chocolade
Pear and whisky syllabub
romig dessert op basis van Schotse whisky, peer en peren ijs
Rhubarb merigue pie
een desserttaartje van rabarber met meringue
Several Ice creams
verschillende ijssoorten
Whipped cream
slagroom
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€ 254,20

Na de eerste gang trekt iedereen de klompen aan en gaat naar buiten
voor het boerenstraatgolf door het historische centrum van Delden.
Aansluitend wordt de 2e gang geserveerd.

Chicken in oyster sauce
kippenborstfilet met oestersaus
Rib-Eye steak
Een malse Rib-Eye steak
Lamb chops
lamskoteletten met jelly mint saus
Gebakken aardappeltjes
Groente

Prijsopgave:
Schotse Kir Royale
Schot buffet 3-gangen
Schots buffet zonder dessert
Whiskyproeverij
Darts inclusief prijsjes
Whiskysmokkeltocht totaal
Boven 20 personen prijs per persoon

Highland games totaal
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

€ 4,75
€ 38,50
€ 31,50
€ 17,95
€ 2,55
€ 370,00
€ 18,50

Appelnotentaart
Luchtige vruchten bavarois
Vruchten ijs
Vanille ijs met boerenjongens
Warme chocolade saus
Warme kersensaus
Chocolade mousse
Wentelteefjes uit Borne
Hangop met verse vruchten
Hierna worden de diverse prijswinnaars van het boerenstraatgolf en
de quiz passend beloond en kun je lekker naborrelen
Prijsopgave:
Buffet
€ 35,50
Kir Royale op zijn Twents
€ 4,60
Boerenstraatgolf
€ 6,25
Kennisquiz met 1 onderdeel Twente totaal
€ 115,00
Kennisquiz boven 20 personen prijs per persoon
€ 5,75
Klompen beschilderen
€ 26,75
VIP FEEST
Je gasten worden tot je grote ontzetting ontvangen door slonzige
kauwgom kauwende obers en serveersters. Niemand weet van je
reservering af. De koffie wordt nogal vreemd geserveerd en de pakken
koekjes van het goedkoopste merk staan nog ongeopend op tafel. De
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foute muziek staat veel te hard en je schaamt je inmiddels rot
tegenover je gasten. Na enige tijd komen de butler en dienster
geschokt hun gasten ophalen en in een perfecte entourage met veel
zilveren kandelaren, prachtige stijlvolle muziek krijgen ze een
bruisende Asti Spumante aangereikt. De dames krijgen een waaier om
even wat af te koelen van alle emoties. De gasten worden
toegesproken en het stijlvolle Banquet wordt geopend.
Het Banquet bestaat uit:
Salade au pommes
reepjes ijsbergsla met appel en noten
Salade Huzare
huzarensalade
Cocktail de volaille
Cocktail van stukjes kip, fruit en salade
Cocktail de Crevettes
garnalen cocktail met een cocktailsaus
Sauce d’ail
knoflooksaus
Jambon fumé
gerookte ham met meloen
Baguette
vers afgebakken Frans stokbrood
Boeuf Bourguignon
Bourgondische stoofschotel van rundvlees
Pintade
Blokjes kalkoenfilet in een zachte kerrie saus
Filet de panga
Panga filet met limoensaus
Pommes Parisiennes
Gebakken aardappels
Groentes

Chipolata bavarois met marasquin saus
Vanille ijs met warme chocolade saus
Omelette Sibierienne, geflambeerde ijstaart
Koffie met een kerstlikeurtje.
All in 4-uur durende Party à € 59,50 per persoon. Naar wens kunnen in
het programma allerlei wijzigingen worden aangebracht, zoals de
samenstelling van het buffet, drankjes enz.

€ 2,10
€ 4,25
€ 25,00
€ 204,00
€ 10,20
€ 3,80

IK HOU VAN KERSTMIS COCKTAILPARTY (hele jaar boekbaar)
Je wordt ontvangen met een kerstcocktail, die je met onze
professional helemaal zelf shaket en decoreert. Je geniet van het 3gangen buffetdiner. We schenken tijdens het feest drankjes naar
keuze: Koffie, thee, frisdrank, huiswijn, bier, martini, sherry, jenever,
brandewijn, vieux en berenburger.
Tussen de gangen door ga je in teamverband de kerstuitdagingen aan
en verdien de kerstballen voor je boom:
-Ren je rot quiz
-Herken de bekende kersthit inclusief titel en artiest
-Raak met de luchtbuks de grote rode neus van rendier Rudolf
-Truth or lie: ontmasker de leugenaar over het meest afzichtelijke
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Buffetdiner
Cocktail caprese: bolletjes mozzarella, cherry tomaatjes en basilicum
Garnalen cocktail met delicate cocktailsaus
Cocktail Monica met stukjes kip, fruit en selderij en kerriemayonaise
Stokbrood met knoflooksaus en mosterdsaus.
Runderrollade met sjalottensaus
Kalkoen met champignonsaus
Lendenbiefstuk met pepersaus
Peertjes
Aardappelpuree
Nico’s aardappeltjes met knoflook, rozemarijn en zeezout
Groente

Via opdrachten (deel 1) en een quiz (deel 2) worden de gasten getest
op hun adellijke kennis c.q. gedrag. Ze worden op o.a. de volgende
onderdelen beoordeeld:
De Jacht. Kunnen ze met de luchtbuks het juiste doel raken
Wijnproeverij, herkennen ze 4 verschillende soorten wijnen
Diner, zijn ze in staat het bestek voor een 5-gangen diner in te dekken.
Pub Quiz, per tafel wordt tegen elkaar gestreden. Wie weet het
meeste over allerlei etiquette zaken. Uiteindelijk wordt er ook nog
individueel om kennis gestreden en blijft er 1 winnaar over die in de
adelstand wordt verheven.
Prijsopgave:
Koffie
Asti Spumante
VIP Banquet
VIP uitdagingen totaal
VIP uitdagingen per persoon (boven de 20 personen)
Waaier
Je kunt één of meerdere onderdelen naar wens kiezen.

kerstgeschenk dat je ooit hebt gekregen.
- Cadeau inpak wedstrijd, wie is het snelst.
- Maak je eigen gewei met tot slot een groepsfoto.

DRANKENARRANGEMENT VANAF 20 PERSONEN:
Maak het feest compleet met een drankenarrangement bestaande uit
frisdranken, vruchtensappen, jenevers, vieux, berenburg,
kruidenbitter, brandewijn, huiswijnen, martini, tapbier, maltbier,
Malibu, witte rum, koffie en thee.
3 uur € 19,70
4 uur € 20,95
Er zijn ook andere mogelijkheden
- de drankjes per stuk laten noteren op 1 rekening
- de gasten krijgen een kaartje en betalen de drankjes zelf
- consumptiebonnen uitdelen voor een vast bedrag.
Als je gasten meer wil drinken rekenen ze dit zelf af.
Prijzen consumpties:
Fris
€ 2,20
Glas bier
€ 2,25
Vaasje bier
€ 2,40
Vruchtensappen en frisdrank speciaal
€ 2,40
Binnenlands gedestilleerd
€ 2,95
Wijn
€ 3,75
Koffie en thee
€ 2,10
BINNENACTIVITEITEN EN TEAMBUILDING
WORKSHOPS
AFRIKAANSE MASKERS BESCHILDEREN
We hebben schitterende houten Afrikaanse maskers van 15 cm groot.
Je gaat deze maskers beschilderen met acrylverf naar eigen idee. Je
neemt het masker als aandenken mee naar huis en het leuke is dat je
tegelijkertijd een prachtig project voor straatkinderen ondersteunt in
Ghana, want deze maskers worden met de hand gesneden door deze
kinderen. Van de opbrengst van de maskers krijgen de kinderen
onderwijs. Maskers beschilderen, materialen en schort € 16,15
AFRIKAANSE DANS
Laat je inspireren door de Afrikaanse dans en beleef deze
inspirerende workshop en leer de basis van de moeder van alle
dansen. De workshop wordt begeleid met live djembé muziek.
€ 480,00 .Boven 25 personen € 19,50 per persoon
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AFRIKAANSE DJEMBÉ/TROMMEL
Je gaat onder begeleiding van professionals de opzwepende
Afrikaanse trommel ritmes onder de knie krijgen. Er staan diverse
djembé’s klaar voor deze bruisende workshop. De trommelworkshop
duurt gemiddeld 1,5 uur.
€ 498,75 Boven 25 personen € 19,95 per persoon
WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
Zoek je een gezellige, creatieve workshop?
Tijdens de workshop bloemschikken maak je onder professionele
begeleiding een mooi bloemstuk passend bij de tijd van het jaar. Je
geniet eerst van de high tea die in vele gangetjes wordt geserveerd.
Quiche
Bouillon
Luxe sandwiches
Scones
Clotted cream
Fruit
Marmelade
Petit fours
Pralines
Cake
Slagroom
Chocolaatjes
2 soorten verfijnde thee
Hierna ga je creatief aan de slag gaan met allerlei materialen van het
seizoen. Tijdens de workshop krijg je vele tips en handigheidjes zodat
het eindresultaat een waar pronkstuk in je huis zal worden. Je kunt
deze workshop combineren met elk gewenst diner of buffet die op
onze site staan onder culinair.
Prijs workshop inclusief high tea en materialen € 39,90
Prijs alleen workshop € 22,40 te combineren met elk gewenst buffet
of diner.

volgt het dessert in tapas stijl. Het arrangement is inclusief 4 cocktails
shaken, Tapas diner en dessert. Je krijgt de recepten mee naar huis.
€ 55,50 persoon vanaf 10 personen.
WORKSHOP COCKTAIL SHAKEN.
Deze workshop is als hierboven maar dan zonder de tapas.
Na de 1,5 uur durende workshop ga je lekker eten. Je kunt hierbij
kiezen uit alle buffetten en diners maar ook van de menukaart van
Eetcafé 1739. Neem eens de lekkere daghap à € 9,50 in combinatie
met deze lekkere workshop. De workshop bedraagt € 230,00. Boven
10 personen € 23,00 per persoon exclusief diner.
COCKTAILSHAKEN EN FLAIRBARTENDING
Heb je altijd al willen gooien met shakers en drank dan is deze
workshop echts iets voor je. Een professional geeft zijn geheimen prijs
en leert je flairen en shaken en natuurlijk ook lekkere cocktail maken
en drinken. Onze bartender zal laten zien op welke manier de drankjes
bereid worden, hoe shake je een cocktail, hoe smaakt een Mojito, hoe
maak je een suikerrandje, hoe maak je crushed ice, kortom alle ins
and outs van het barwerk krijg je tijdens deze lekkere workshop onder
de knie. Dranken, barbenodigdheden, ijs en recepturen worden
verzorgd. Je maakt 4 verschillende cocktails en op wens kan dit ook in
een alcoholvrije variant gemaakt worden. Tussen de cocktails door
wordt er flink geflaired. Na de 2 uur durende workshop ga je lekker
eten. Je kunt hierbij kiezen uit alle buffetten en diners maar ook van
de menukaart van Eetcafé 1739. Neem eens het 3-gangen menu 1739
voor de prijs van € 17,39 in combinatie met deze lekkere workshop.
De workshop bedraagt € 381,50. Boven 10 personen € 38,15 per
persoon exclusief diner.

(BRUIDS)TAART MAKEN
Tijdens deze heerlijke workshop ga je onder begeleiding van onze
patissier aan de slag met je eigen taart. Iedereen maakt zijn/haar
eigen taart met een diameter van 12,5 cm. naar eigen idee.
Je kunt deze prachtig decoreren met marsepein en allerlei andere
eetbare attributen.

GLAMOUR FOTOGRAFIE EN VISAGIE
Je wordt ontvangen met een bruisende Asti Spumante. Onze visagist
voorziet je van goede tips hoe je dé perfecte make-up aan brengt om
fantastisch tijdens de fotosessie vastgelegd te worden. Daarna gaat
iedereen onder haar begeleiding aan de slag met gezicht en haren. Als
echt model moet je diverse poses kunnen aannemen en de fotograaf
coacht je hierbij. We serveren lekkere tapas. Je krijgt microfoontraining want één van jullie gaat tijdens de catwalk uitdaging optreden
als lady speaker. De andere leden van je team doen de styling van je
“model” die zich later op de catwalk zal presenteren. Je mag daarbij
gebruik maken van de vele attributen zoals kleding, hoedjes, sjaals
enz. Er is een quiz over mode en internationale etiquette. Het beste
team gaat met mooie cadeaus naar huis. Je foto’s worden een week
na de fotoshoot geupload, nadat de fotograaf ze professioneel heeft
bewerkt. Je kunt een CD met je foto’s bestellen. Je bent ongeveer 3
uur bezig. Aansluitend geniet je van het 3-gangen keuze menu. We
stellen dit menu in overleg met je samen. Glamour Fotografie en
Visagie € 65,00 per persoon inclusief 3 tapas en 1 drankje en 3-gangen
menu.

Je bent 2 uur bezig met deze smakelijke workshop en het resultaat
neem je uiteraard mee naar huis.
€ 27,50 per persoon.

Meerprijs foto CD met al je foto’s en de groepsfoto’s
€ 5,00. Wil je meer activiteiten dan kun je het arrangement uitbreiden
met het VIP feest.

COCKTAILS EN TAPAS
Je gaat heerlijke cocktails bereiden en natuurlijk ook drinken! Onze
bartender zal laten zien op welke manier de drankjes bereid worden,
hoe shake je een cocktail, hoe smaakt een Mojito, hoe maak je een
suikerrandje, hoe maak je crushed ice, kortom alle ins and outs van
het barwerk krijg je tijdens deze lekkere workshop onder de knie.
Dranken, barbenodigdheden, ijs en recepturen worden verzorgd. Je
maakt 4 verschillende cocktails en op wens kan dit ook in een
alcoholvrije variant gemaakt worden. Tijdens de workshop worden de
vele koude tapas geserveerd. Na de anderhalf uur durende workshop
is het tijd voor de warme tapas die we aan tafel serveren. Tot slot

HIGH BEER
De dames genieten al jaren van High Tea maar nu is er voor de
mannen de stoere High Beer variant. Je proeft 4 heerlijke
buitenlandse bieren en bij elke biergang serveren wij heerlijke happen
zoals droge worst, kaas, bratworst, Spare ribs, schnitzeltjes,
gehaktballetjes in pindasaus, bitterballen, hotwings, chilisaus,
mosterd, brood, 2 sausjes. De prijs van dit mannenarrangement is
€ 29,95 per persoon. Je kunt het leuk uitbreiden met precisieschieten
à € 10,20 per persoon vanaf 15 deelnemers of voor
€ 153,00 totaal bij kleinere groepen.

BONBONWORKSHOP
In ruim 2 uur maak je de lekkerste bonbons. Denk aan karamel vulling
of champagnepraline vulling en het water loop je in de mond. Je
neemt de zelfgemaakte bonbons natuurlijk mee om er thuis eens
goed mee te pronken. Deze workshop laat zich perfect combineren
met een high tea of proeverij menu (meerprijs).
€ 37,50 per persoon vanaf 6 personen.
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HIGH WINE
Gezellig genieten van lekkere kleine gerechtjes van vis, vlees en
groenten, zowel warm als koud geserveerd. Dit alles wordt afgesloten
met een heerlijk dessertje. De gerechtjes worden in diverse gangen
geserveerd met drie bijpassende wijnen. De perfecte culinaire
verwennerij voor een vrijgezellenfeest, vriendinnendag of gewoon
gezellig zomaar. Met diëten houden wij uiteraard rekening.
Voorbeeld van een High wine:
Eerste gang:, Frisse, fruitige witte wijn.
Mini carpaccio
Wrap met gerookte kalkoenfilet, tonijnsaus en rode ui
Huis gemarineerde olijfjes
Stokbrood met knoflooksaus en een bruschetta boter
Twee gang, filmende, ronde rode wijn met een aroma van rood fruit:
Champignons Dordogne met een sausje
Entrecote reepjes geserveerd met een rode wijn saus
Cajun chicken wings met een dipsausje
Dessert, zoete dessert wijn met de smaken van: rozijntjes, gedroogd
fruit en noten
Bolletje ijs
Panna cotta
Mini chocolade fondant
Vanaf 2 personen te reserveren € 32,50 per persoon
INDOOR TWENTE GAMES
Je gaat “paardrijden”, “koemelken”, boomstamzagen, spijkerslaan,
indoor boerengolfen, klootrollen enz. Je bent er 1,5 uur mee bezig en
de beste Indoor Twent wordt passend gehuldigd.
€ 202,50 vanaf 15 personen € 13,50 per persoon.
INTUÍTIEF SCHILDEREN
Iedereen gaat zijn eigen doek schilderen, maar het mag geen
herkenbare afbeelding worden. Je werkt dus vrij in vormen en
kleuren. Er worden kaartjes uitgereikt met daarop een opdracht voor
je kunstwerk, zoals “denk aan de mooiste zonsondergang die je ooit
gezien hebt”. Daarna ga je aan het werk en je creëert je eigen
kunstwerk. Er zijn vele materialen aanwezig zoals acrylverf, kwasten,
paletmessen, schelpzand, sponsjes, enz. en er is begeleiding aanwezig
om je te inspireren. Tussen het schilderen door wordt er lekker
gegeten en gedronken. Na buffet/diner wordt een foto gemaakt van
kunstenaar met kunstwerk en kan men eventueel toelichting geven bij
de creatie. De foto’s worden later gemaild. Het kunstwerk gaat
uiteraard met de kunstschilder mee naar huis. € 19,95.
KARAOKE SONGFESTIVAL
Gezellig meezingen en feesten op bekende wijsjes. Je gezelschap
wordt in teams ingedeeld en ze krijgen korte tijd om zich voor te
bereiden op het eerste optreden. Tussen de diverse optredens door
wordt er lekker gegeten en gedronken. Hierbij kun je kiezen uit alle
buffetten en diners uit de partymap. Je begint met de spannende Ren
je Rot quiz over muziek. Welk team weet de meeste punten te
verzamelen tijdens alle onderdelen. Daarna ga krijg je bekende hits te
horen waar. Tijdens de Singing Bee ronde verdwijnt ineens de tekst en
welk team raakt niet in de war en zingt als beste de tekst verder.
Tijdens de laatste ronde zijn er allerlei kostuums, hoedjes, schmink en
pruiken om de artiesten nog beter te laten presteren. Welk team wint
het Karaoke Songfestival. Met zijn allen zingen we tussen de bedrijven
mee met de bekende megahits. Karaoke € 10,20 per persoon. Ben je
met minder dan 20 personen dan bedraagt het € 204,00 totaal.
KLOMPEN BESCHILDEREN
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Voor iedereen staat er in de juiste maat een stel blank geschuurde
klompen klaar. Je gaat ze creatief beschilderen met acrylverf. Je kunt
ze natuurlijk nadat ze gedroogd zijn aantrekken en een leuk
vervolgprogramma (meerprijs) op klompen boeken zoals het
boerengolf enz. Klompen beschilderen € 26,75 per persoon.
KOOKWORKSHOP
Houd je van lekker kokkerellen en vooral van lekker eten, dan is de
kookworkshop een echte aanrader.
Deze is te boeken van maandag tot en met donderdag en start in de
middag. Je wordt ontvangen met een aperitief en een amuse gueule.
De chef kok vertelt wat er op het menu staat en de diverse taken
worden verdeeld en de schorten voor geknoopt. Je gaat in groepjes
aan de slag in de professionele keuken met de recepturen voor de
verschillende gangen. Je bereidt met zijn allen een heerlijk 4-gangen
diner. Ook andere voorbereidingen zoals het feestelijke dekken van de
tafel, het klaarzetten van de bij elke gang passende wijnen en
tafelwaters wordt door de deelnemers aan de workshop gedaan.
Aansluitend serveer je zelf de bereide gangen en begeleidt je het
diner met wijnen en andere drankjes. Het diner wordt afgesloten met
mokka en bonbons en voor iedereen een setje recepturen.
Kookworkshop vanaf 8 personen à € 65,00 per persoon inclusief
aperitief, wijnen, tafelwaters en mokka.
LIP DUB
Dé rage in Amerika die nu is overgewaaid naar Nederland:
Maak je eigen vrolijke muziek videoclip. Een lip dub maken is een
geweldige activiteit voor een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest of
familiedag.
Hoe gaat het in zijn werk.
Met je team kies je van te voren een vrolijke populaire song uit zoals
This is Love van Will I Am of Wannabe van the Spice Girls, alles kan.
Wil je het helemaal in kerstsfeer, bruiloft sfeer, niets is te gek. Je
bepaalt dus zelf vooraf of je lip dub een thema moet hebben of een
boodschap moet uitdragen. Of je doet het vooral om de
gezelligheid en het samen doen. Je team wordt in kleinere groepen
verdeeld die elk met een deel van de songteksten aan de slag gaan.
Alle creativiteit, improvisatie en spontaniteit wordt aangesproken
want je gaat je eigen scenario schrijven, storyboard maken,
setdressen enz. Je zoekt de juiste kostuums, hoedjes, rekwisieten en
schmink uit onze uitgebreide collectie. Daarna ga je jouw onderdeel
oefenen. Nadat alles ingestudeerd is gaat onze regisseur met de
teams aan het werk en zal tot slot in één shot de lip dub opnemen.
Binnen 3 uur heb je een waanzinnige professionele lip dub gemaakt.
Daarna ga je lekker genieten van het buffet dat je uitgekozen hebt.
De lip dub wordt gemonteerd door de regisseur en na 1 week krijg je
het leuke en grappige filmpje toegezonden.
De lip dub is uitsluitend in combinatie met een lekker buffet, lunch of
diner te boeken.
Lip dub arrangement inclusief:
Een voorgesprek
Professionele camera man
Montage
Kostuums
Hoedjes
Schmink
Rekwisieten
Pruiken
Locatie
Begeleiding
DVD als eindresultaat
Vanaf 20 personen € 45,00 per persoon exclusief buffet/diner en
drankjes.
Ben je met minder personen, dan bedraagt het totaal € 900,00
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MATROESJKA’S BESCHILDEREN
Een Matroesjka is een Russisch houten poppetje in de vorm van een
ei, dat steeds een kleiner poppetje in de “buik”heeft.
Je gaat dit houten poppetje beschilderen met acrylverf naar eigen
idee of je volgt één van de klassieke Russische voorbeelden die
aanwezig zijn. Je kunt dit leuk combineren met een Russisch buffet.
Matroesjka’s beschilderen à € 15,75 per persoon.
MIDWINTERHOORN BLAZEN
Dit klassieke Twentse instrument wordt normaal gesproken buiten
bespeeld in de adventstijd. Tijdens deze workshop leer je over de
achtergronden van deze traditie, wordt verteld hoe de hoorn gemaakt
wordt en ga je leren de klanken uit de hoorn te krijgen. Een
inspirerende traditionele workshop.
€ 155,00, vanaf 20 personen € 7,75 per persoon.
PARELS KNOPEN
Je knoopt tijdens deze 2 uur durende workshop je eigen
parelarmband met een zilveren slotje. Je kunt daarbij kiezen uit
diverse zoetwater parels en verschillende zilveren slotjes. We hebben
witte parels, grijze en roze parels. Vanaf 5 personen € 35,75 per pers.
PARFUMWORKSHOP
Creëer je eigen parfum tijdens deze 2 uur durende workshop vol geur.
Na een korte inleiding maak je een verrassende ontdekkingstocht
door de wereld van geuren. Je werkt met essentiële oliën, verdeeld in
basis- midden- en topnoten. Daarna ga je aan de slag om je eigen
parfum te creëren en neemt dit natuurlijk mee naar huis. De oude
Egyptenaren kenden al de kracht en de werking van parfum. Geur
geeft emotie. Stel je eigen perfecte geur samen tijdens deze
inspirerende workshop. Daarna ga na natuurlijk lekker dineren of
genieten van één van onze buffetten (meerprijs). Workshop € 38,25
per persoon. Minimum deelname 10 personen. Bij minder deelname
vaste prijs € 382,50 totaal.
PRECISIESCHIETEN
Lukt het je om de roos te raken en de “wilde zwijnen”om te schieten.
Je gaat schieten met een luchtdruk pistool, blaaspijp en met de
luchtbuks. Er zijn dartsborden en je probeert ook met de pijltjes de
roos te raken voor punten. Ga ook prijsschieten en wordt passend
beloond voor je inspanningen. Je bent hier anderhalf uur mee bezig.
€ 153,00. Boven 15 personen € 10,20 per persoon.
PIZZA WORKSHOP
Als een echte Italiaan je eigen pizza maken?
De tafel staat vol met de heerlijkste Italiaanse ingrediënten.
Je hebt je eigen snijplank, mes en schort.
Onze kok zal jullie allerlei handige instructies en tips geven, om de
heerlijkste pizza te creëren. Je gaat hierna gezellig met je vrienden,
familie of collega`s aan de slag. De bodem hebben wij al voor je
voorbereid. Als alle pizza`s bereid zijn gaan ze de oven in en geniet je
daarna van je eigen pizza. Prijs pizza workshop € 19,50 per persoon
RYTHM ON TRASH
Kom net als de Brazilianen muziek maken op trash: afvalbakken,
regentonnen, lege flessen enz. Tijdens deze bruisende percussie
workshop speel je allerlei bruisende ritmes samen, door elkaar en je
trommelt mee met de muziek. Je bent er 1,5 uur mee bezig. De
workshop kan goed gecombineerd worden met het Braziliaans Grill
Buffet met veel lekker vlees, salades en rijke sauzen.
Workshop Rhythm on Trash start bedrag € 459,00
Vanaf 18 personen € 25,50 per persoon.
Braziliaans grill buffet € 23,50 per persoon.
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SAMBA WORKSHOP
Bij Samba denk je aan zon, losse heupen, feesten, kleurrijk geklede
mensen en een beetje flirten. Je wordt vrolijk van de lekker in het
gehoor liggende muziek. Onze Samba professional leert je in één uur
deze opzwepende Braziliaanse dans die is ontstaan tijdens het
Carnaval in Rio de Janeiro waarbij iedereen prachtige veren
hoofdtooien draagt. Een echte teambuilding activiteit maar ook
ontzettend leuk om te doen met je vrienden.
€ 13,80 per persoon met een minimum van 10 personen.
SALSA
De beginselen van de bruisende salsa, meringue en andere Caribische
dansen worden aangeleerd door een professional op dit gebied.
Tussen de gangen van het buffet of diner van je keuze door komt je in
de benen om weer te genieten van de vrolijke klanken en bewegingen
van de Salsa. € 359,00. Boven 20 personen € 17,95 per persoon.
SCHERMEN
Duelleren, een ballonnengevecht, compleet in tenue dus met vest,
masker en handschoenen. Maar voordat het zover is wordt er eerst
informatie over het schermen gegeven inclusief een stukje
geschiedenis en daarna begint het echte werk zoals basis voetenwerk,
pas voorwaarts en achterwaarts, sprong en uitval, voetenwerk in
combinatie met sabel, aanvallen en weren met sabel, handschoen,
vest en masker. Deze spectaculaire workshop duurt circa 1,5 uur en
kan zowel binnen als buiten worden georganiseerd.
10 tot 25 personen € 39,00 per persoon. Daarboven € 32,50.
THEATER
Onder begeleiding van artiesten leer je in teams de fijne kneepjes van
het theatervak.
je gaat je eigen cabaret maken.
je gaat leren jongleren.
je gaat leren goochelen.
Je gaat leren Ballonnen modelleren.
Iedereen kan aangeven aan welke activiteit ze wensen mee te doen.
Er wordt in groepen van gelijke grootte gewerkt.
Na het eerste onderdeel wordt de eerste gang van het buffet
geserveerd. Daarna wordt er weer verder gegaan met de theater
activiteiten en vervolgens wordt het hoofdgerecht geserveerd. Na het
hoofdgerecht vindt de eindpresentatie plaats ten overstaan van de
andere groepen en tot slot wordt het dessert geserveerd.
Prijs vanaf 20 personen.
Dit is exclusief buffet/diner/drankjes.
Bij groepen groter dan 50 personen kan een combinatie van
onderdelen tegen een gereduceerd tarief gemaakt worden.
Goochelen
Ballonnen modelleren
Jongleren
Cabaret

€ 22,90
€ 22,90
€ 19,85
€ 28,00

PUB QUIZ
Hoe staat het met de algemene kennis over sport, de samenleving,
muziek enz. Je strijdt per tafel tegen elkaar en het slimste team wordt
beloond. Er zijn diverse rondes: de ren je rot quiz, Draw something,
herken de artiest en melodie, wie ben ik enz. Tot slot wordt nog
bepaald wie de beste individuele speler is door een spannende
afvalrace. Je bent hier in diverse rondes in het totaal 1 uur mee bezig.
€ 115,00, boven 20 personen € 5,75 per persoon.
BUITENACTIVITEITEN EN TEAMBUILDING
BOERENGOLF
Je mept in een weiland met een houten klompstok de bal in zo min
mogelijk slagen in de emmer. Je team bestaat uit gemiddeld 4
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personen. Iedereen krijgt zijn eigen stok en bal mee. Tijdens het
inmeppen probeert je de bal zo ver mogelijk te slaan. Daarna is er een
kruidenbitter of sapje en gaat je aan het echte werk beginnen. Je
speelt negen emmers. Er is een metkieker aanwezig die het spel
uitlegt en begeleidt. Tot slot speelt je een partijtje boerenhockey. Er
zijn passende prijzen te winnen. Je bent er anderhalf uur mee bezig.
Boerengolf incl. 1 drankje en prijsjes
tot 15 personen
€ 176,25
Boven 15 personen prijs per persoon
€ 11,75
Je bereikt het boerengolfweiland met eigen vervoer of tegen
meerprijs per step, huifkar of tandem. Je krijgt van het boerengolfen
een gezonde eetlust en gaat voorafgaand of na die tijd lekker genieten
van buffet, diner, high tea of barbecue.
Huur boerengolf materialen.
Het is ook mogelijk om de boerengolf materialen te huren.
Wij komen deze bij je leveren en geven uitleg over de materialen en
het spel, na afloop wordt alles weer opgehaald.
€ 5,00 per persoon inclusief:
- Boerengolf stok
- Ballen
- Emmers
- Vlaggen
- Scorekaarten
- Pennen
- Prijsjes
- Uitleg materialen en boerengolf
Bezorgen binnen een straal van 5 kilometer van Delden € 10,00
BOERENGOLF ARRANGEMENT
Je wordt ontvangen met koffie of thee en een plak Twentse
krentenwegge. Daarna vertrek je naar het boerengolfweiland en gaat
het spel spelen zoals hierboven omschreven. Je krijgt in het weiland
een kruidenbitter of sapje en na het golfen, gaat je genieten van het
boerenbuffet en vindt de prijsuitreiking plaats.
Boerenbuffet:
stokbrood
knoflooksaus - pikante rode saus
warme boerenbeenham
kippenvleugeltjes
schnitzel
gehaktballetjes in satésaus
gebakken aardappels
aardappelsalade
Boerengolf arrangement incl. boerenbuffet
€ 34,60
En eventueel een boerentoetje
€ 4,50
bestaande uit vanilleroomijs met slagroom en boerenjongens.
BOERENSTRAATGOLF en BOERENBOSGOLF
Je probeert in zo min mogelijk slagen een route over de wallen van
het oude plaatsje Delden af te leggen of je doet de route door het
bos. Onderweg moeten een aantal doelen met de bal geraakt worden.
Je speelt met een klompstok en een zachte bal en bent er ongeveer
een uur mee bezig. € 6,25 per persoon
BOERENSURVIVAL
Leef je uit in het weiland, spring over sloten en zorg dat jouw team als
winnaar uit de boerensurvival komt. Je bent er 2 uur mee bezig. Neem
droge kleding mee.
Boerenstormbaan:
Polsstok springen over de sloot
onder netten door tijgeren
opdrukken
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boomhangen
armpje drukken
Biervat slingeren
Kruiwagen rally
Nep koemelken
Nep paardrijden
Luchtbuks schieten
Touwtrekken
Paal slaan
Fikkie stoken
€ 299,50 boven 15 personen € 19,95 per persoon
BUGGY RALLY
Tijdens deze spannende Rally rijd je in een 2 persoons open-air Buggy
een mooie verharde route door het Twentse landschap en ga je
onderweg allerlei uitdagingen aan. Je wordt ontvangen met een kopje
koffie en er worden teams gevormd bestaande uit bestuurder en
navigator. Je navigeert met foto’s en aanwijzingen en je probeert
natuurlijk als beste het traject af te leggen en te winnen met de rally
games onderweg. Onderweg wordt een gezellig terrasje aangedaan en
je bent zo’n 3 uur onderweg met snelheden die kunnen oplopen tot
70 km per uur. Je hebt natuurlijk wel een rijbewijs bij je. Na de
onderlinge competitie ga je lekker genieten de barbecue
Karbonades
Hamburgers
Saté
Worstjes
Gemarineerde speklappen
Huzarensalade
Aardappelsalade met ei en bieslook
Rauwkostsalade
Pinda saus - Knoflooksaus - Pikante tomatensaus
Stokbrood
Het beste team gehuldigd door de ronde miss. Je kunt tegen meerprijs
ook kiezen voor een feestavond of een ander buffet.
Prijs per persoon € 84,15
De buggy rally is te boeken vanaf 10 personen.
DELDEN CITY RACE
Dé trendy teambuilding activiteit waarbij alle zintuigen volop worden
uitgedaagd. Na de uitleg van de spannende en interactieve Delden
City Race, het indelen van de teams, het uitwisselen van de mobiele
nummers en het verstrekken van duizendjes klinkt het startschot. De
teams strijden tegen elkaar kris kras door het historische centrum van
Delden. Wie weet alle sportieve, cryptische en hilarische opdrachten
goed uit te voeren en vele duizendjes te verdienen. Met behulp van
kompas, ruimtelijk inzicht en veel overleg vind je de juiste weg.
Probeer je doelen te realiseren en stort zoveel mogelijk duizendjes in
de groepspot want geld opent deuren. Per SMS wordt je op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en kun je bieden op de gouden tip
waardoor je voorsprong op de andere teams krijgt. Ervaar de
maximale competitie om binnen 2 kostbare uren via anagrammen,
touwtrekken, tagcontest, semafoor alfabet, touwtrekken, foto
opdrachten, verscheurde kaarten een fortuin te vergaren. Een echte
teambuilding activiteit waarbij je elkaar steeds weer tegen het lijf
loopt bij de Weijenborg coach die onderweg steeds weer opduikt met
een pot vol geld en de volgende opdracht.
Het winnende team wordt passend beloond. € 16,75 per persoon, of
bij groepen met minder dan 15 deelnemers € 251,25 totaal.
EZELWANDELING
Je gaat met een ezel aan de hand een wandeling maken door de
prachtige omgeving van Delden. Wanneer een ezel niet met respect
behandeld wordt zal hij geen stap meer willen verzetten. In wie
schuilt de ware dierenliefhebber en kan in goede harmonie met dit
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geweldige dier een heerlijke wandeling afleggen. De lengte van de
route gaat in overleg. Je begint met koffie en Twentse krentenwegge
en na afloop geniet je van een 3-gangen diner met Twentse
streekproducten. € 37,15 per persoon inclusief ezel, diner, koffie en
krentenwegge. Ook andere combinaties zijn mogelijk.
GPS TOCHT MET OPDRACHTEN
Door middel van satellietnavigatie met GPS ga je op pad. Je volgt op
het scherm de juiste weg, maar de pijl houdt geen rekening met
obstakels zoals water, gebouwen, enz. Je moet dus je eigen weg zien
te vinden. Onderweg kun je een aantal opdrachten tegenkomen,
tenminste als je de goede route loopt.
€ 450,00 totaal. Boven 20 personen € 22,50 per persoon
KEVER RALLY We hebben prachtige oldtimer kevers voor je
beschikbaar. Het rijden in een kever is een echt avontuur.
Je begint met koffie en wat lekkers.
Na de instructie over de te rijden rally en indeling van de teams ga je
van start. Wie weet het traject en het beste af te leggen en de
verschillende opdrachten
onderweg goed te doen. In de kever is een mand met proviand in de
vorm van frisdrank en wat lekkers zoals stroopwafels en autodrop.
Halverwege wordt er een gezellige stop gemaakt voor een (fris)
drankje naar keuze.
Er wordt gewisseld van chauffeur en de rally wordt vervolgd.
Na 2,5 uur is iedereen weer terug voor de borrel en de prijsuitreiking.
Daarna serveren we het buffet:
Huzaren salade
Rauwkostsalade
Haring met ui
Gerookte ham met bolletje meloen
Carpaccio
Spare ribs
Schnitzels
Entrecote met kruidenboter
Gehaktballetjes met pindasaus
Gebakken aardappels
Frietjes
Mayonaise
Pikante tomatensaus
Knoflooksaus
Stokbrood
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een ander buffet en een dessert.
Prijs per persoon € 108,00 bij bezetting 4 personen per kever.
KOMPAS TOCHT
Een spannende zoektocht met een oud navigatiesysteem. Je groep
krijgt een kompas mee, een boekje met foto’s en vragen. Probeer
door de juiste vragen te stellen aan voorbijgangers zo snel mogelijk je
start locatie te vinden en laat daarna het kompas zijn werk doen. De
groep die het eerst alle fotopunten heeft gevonden en de vragen juist
heeft beantwoord is de winnaar. De appel en ei ruilcontest telt zwaar
mee in de puntentelling. € 6,25 per persoon.
KLOOTSCHIETEN
Doe mee aan deze traditionele Twentse sport. Je legt een traject af
door in zo min mogelijk worpen met een kloot te schieten. Je krijgt
kloten en een hark mee en de route die je af moet leggen. Voor de
beste klootschieters zijn er passende prijzen. Je bent er ongeveer 1,5
uur mee bezig. € 5,75 per persoon.
LEGER JEEP TOUR
Altijd al willen crossen in een stoere leger jeep? Dan is dit echt wat
voor jou. We hebben originele 4 persoons leger jeeps waar je bij mooi
weer natuurlijk het dak, de zijkanten en de voorruit af haalt. We
starten met de instructie in de indeling van de tams en 3 uur later ben
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je weer terug voor de prijsuitreiking en het lekkere buffet. Je gaat in
teams van 4 personen op pad en je navigeert over allerlei spannende
paden en door de Deldense bossen. Je mag steeds wisselen van
chauffeur en het pedaal flink intrappen. De route is helemaal voor je
uitgestippeld. Je opperste concentratie is nodig bij het onderdeel
fotofoute en bij de breinkrakers. Onderweg worden sportieve stops
gemaakt waar kracht en focus op de proef worden gesteld. Je komt
hier als totale groep steeds weer samen. Wij wachten je ook op met
een lekker frisdrankje.
Weer terug bij de Weijenborg wordt het beste team passend beloond
en wordt het buffet geserveerd:
Spare Ribs
Karbonades
Hamburgers
Kippenvleugeltjes
Reepjes vlees in pindasaus
Gebakken aardappels
Rauwkostsalade
Huzarensalade
Texas salade
Tuinkruidensaus - Pikante tomatensaus
Broden
Je kunt ook kiezen voor een ander buffet of diner.
Heb je een rijbewijs en ben je 23 jaar of ouder dan kun je zo weg
crossen. Wil je een mand met proviand mee voor onderweg met
lekkere snacks, drinken en zoetigheid dan bedraagt dit € 4,50 per
persoon. De leger jeep tour is te boeken vanaf 8 personen à € 82,50
per persoon.
.
MOORDTOCHT
Er is een moord gepleegd en het politie korps is onderbezet. Jullie
hulp wordt gevraagd. Je vertrekt in groepen in het pikkedonker
donker voor een spannende zoektocht langs de duistere kanten
plekjes van Delden. Je krijgt alleen een breeklichtje mee om licht in de
duisternis te brengen.
In het proces verbaal dat je meekrijgt staat alle informatie die al
bekend is over het misdrijf maar er staat vooral in waar je nog meer
aanwijzingen zou kunnen vinden…… Schrik niet en los de moord op.
Degenen die de moord oplossen worden passend beloond. Je bent er
ongeveer 1,5 uur mee bezig. De moordtocht kan met elk gewenst
buffet worden gecombineerd. Moordtocht € 17,50 per persoon met
een minimum van € 350,00 totaal.
MOUNTAINBIKE TRACK EN CLINIC
Op het landgoed Twickel rondom Delden is een 70 kilometer lange
vaste mountainbikeroute aangelegd over bestaande zandwegen, maar
ook over speciaal aangelegde singletracks, zo’n tien kilometer in
totaal. Een echte uitdaging voor de sportieve mountainbiker. De route
begint vlak bij Partycentrum Weijenborg. Huur mountainbike, route
en 3-gangen menu € 43,25 Wil je deze sportieve uitdaging liever
onder begeleiding van minimaal 2 ervaren instructeurs inclusief
fysiotherapeutische ondersteuning. Waar van je de basis leert zoals
klimtechniek, obstakels trotseren, schakel techniek en je doet
balansoefeningen. Dan kun je voor de mountainbike clinic kiezen. Er
worden spectaculaire routes gereden. Het geheel wordt afgesloten
met een wedstrijd en er zijn passende prijzen te winnen. De tijdsduur
van de clinic is gemiddeld 4 uur. En na die tijd lekker ontspannen en
genieten van een buffet of diner naar keuze (meerprijs).
Mountainbike clinic inclusief huur mountainbike € 48,35 per persoon.
Heb je je eigen mountainbike dan € 35,60.
SEGWAY RIJDEN
Je wordt ontvangen met koffie en wat lekkers. Daarna krijg je de
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instructie hoe je dit spannende vervoermiddel op 2 wielen stuurt door
je door je gewicht in balans te houden. Je kunt er een behoorlijke
snelheid mee maken. Tijdens een 2 uur durende workshop leer je dit
prachtige vervoermiddel te gebruiken. Uitsluitend voor deelnemers
die in het bezit zijn van een brommercertificaat of rijbewijs.
Aansluitend geniet je van het buffet:
reepjes ijsbergsla met appel en noten
huzarensalade
Cocktail van stukjes kip, fruit en salade
garnalen cocktail met een cocktailsaus
gerookte ham met meloen
Lendefilet (biefstuk) met pepersaus
Blokjes kalkoenfilet in een zachte kerrie saus
Panga filet met limoensaus
Gebakken aardappels
Groentes
vers afgebakken Frans stokbrood
knoflooksaus
Prijs per persoon € 79,85 vanaf 20 personen
SCOETER
Je rijdt op originele Italiaanse scooters, maar dan elektrisch. Het
voordeel is dat de ze muisstil zijn, je lekker de wind door je haren laat
wapperen, want een helm is niet nodig. Daarnaast ben je goed bezig
voor het milieu. Onze barrista ontvangt je met een cappuccino en
daarna ga je op pad. Onderweg doe je een terrasje aan en zijn er
opdrachten. Bij terugkomst geniet je van het buffet:
Italiaanse salade
Tomaat-mozzarella-basilicum salade
Luchtgedroogde Noord Italiaanse ham
Vitello tonnato (fricandeau met tonijnsaus)
Carpaccio
Olijven
Mini pizza punten
Lasagna Bolognese
Kalkoenschnitzels met zigeuner saus
Italiaanse aardappeltjes met olijfolie, knoflook, rozemarijn en zeezout;
Salsa Verde (groene knoflooksaus)
Choron saus (tomatensaus
Stokbrood
€ 66,95 per persoon te boeken vanaf 10 personen.
SOLEXTOCHT
Op pad met een ouderwetse Solex. Je krijgt een routebeschrijving
mee en gaat heerlijk toeren door het prachtige Twentse landschap.
Prijs per persoon € 37,50. Vanaf 15 personen.
SPECIAL FORCES COMBAT
Ben jij
voor
voor de SPECIAL FORCES COMBAT?
Hoe is je conditie en doorzettingsvermogen?
Rivercrossing
Touwbanen
Hindernissen met o.a. boomstammen
GPS
Mijnenveld
Marcheren
Schieten
Breinbrekers
Onze nieuwe combat is bepaald niet voor mietjes.
Je krijgt de briefing van de Mariniers. Camouflage kleding en
camouflage smink worden uitgereikt.
Je vertrekt in teams en gaat met behulp van GPS waypoints de route
naar steeds weer een nieuwe opdracht vinden. De missie bestaat uit
17

13-6-2016

spannende uitdagingen. Tijdens het ruige gedeelte van de Special
Forces Combat wordt je conditie op de proef gesteld.
Rivercross, Head First afdalen van een schuine helling, enz. Je bent er
totaal 3 uur mee bezig.
Na deze militaire combat staat er een voedzaam militair buffet op
jullie te wachten bestaande uit:
Kapucijners met spek
Speklappen
Ribben
Schnitzels
Gebakken uien
Rauwe uien
Aardappels uit de oven, in de schil bereid met knoflook en rozemarijn
Rauwkost salade
Broden
Knoflooksaus
Pikante tomatensaus
Ijsbuffet:
Chocolade ijs
Vanille ijs
Vruchten ijs
Warme chocolade saus
Warme kersensaus
Slagroom
Prijs per persoon voor dit survival programma inclusief eten, militaire
begeleiding en attributen € 750,00 vanaf 6 personen.
Boven 10 personen € 75,00 per persoon.
Je kunt dit onderdeel uitbreiden met vervoer per ruige leger jeeps.
Meerprijs € 28,00 per persoon.
TWENTE GAMES
Op een mooie buiten locatie ga je sportief bezig met allerlei Twentse
Spelen. Voor de beste groep is er een passende prijs. We schenken
een kruidenbittertje of sapje om de moed er in te houden.
Hamerslingeren
Vatgooien
Touwtrekken
Hoefijzer gooien
Spijkerslaan
Balvangen
Boomstamzagen
(nep)Koemelken
(nep)Paardrijden
Boerenhockey
Klootschieten
Boerengolf
€ 209,25 boven 15 personen € 13,95 per persoon.
WHISKYSMOKKELTOCHT
Je bent een illegale whisky stoker in de Schotse Hooglanden,
honderden jaren geleden. De Engelse regering wil belasting gaan
heffen op jouw echte lekkere Schotse whisky. Daarom smokkel je
liever een paar flesjes naar de afnemers en steekt zelf de hele
opbrengst in je eigen zak. De regering heeft je smokkelroute ontdekt.
Je komt ze vandaag tegen.
In groepen vertrek je met een halfvolle fles whisky en je moet een
route vol gevaar afleggen, want iedere keer dat je betrapt wordt kost
dat 1 glas whisky uit je fles. Gelukkig zijn er vele schuilplekken
onderweg. Je kunt ook weer whisky terug verdienen door andere
groepen te betrappen, of door onderweg de speciale opdrachten
goed uit te voeren. Op de eerste post ga je een onderdeel van de
Highland Games doen door met grote houten hamers proberen zover
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mogelijk te gooien. Lukt dit, dan verdient je hiermee whisky. Op de
tweede post ga je boerengolfen, probeert de bal in één mep in de
emmer te slaan. Ook hier krijg je weer whisky voor. Onderweg is een
woord verstopt in losse letters en er moeten vragen over Schotland
worden beantwoord. Het team dat de meeste whisky inlevert aan het
einde van de tocht in combinatie met de juiste antwoorden wordt
passend beloond. € 370,00 boven 20 personen € 18.50 per persoon.
TOCHTEN MET ALLERLEI VERVOERSMOGELIJKHEDEN
Ga op eigen spierkracht met de kickbike, fiets, tandem of
mountainbike, maar je kunt je ook laten rijden door ouderwetse
paardenkracht met de huifkar. Helemaal CO2 vrij dus goed voor het
milieu is het vervoer per Segway en Scoeter. Maar ook de benzine
gedreven vervoermiddelen staan tot je beschikking: de solex, kever,
leger jeep, oldtimer en de buggy. We maken de routes voor je en
kunnen onderweg van alles voor je regelen: een lekkere picknick, een
lunch of champagne stop en allerlei sportieve activiteiten zoals
klootschieten, touwtrekken, boerengolf en schieten.
De prijzen zijn per persoon:
Fiets
€ 10,95
Step - Kickbike -ATB – mountainbike
€ 18,85
Solex
€ 37,50
Tandem totaal
€ 25,50
Huifkar totaal
€ 325,00
De onderstaande vervoermiddelen zijn inclusief buffet en totaal
programma.
Scoeter
€ 66,95
Segway
€ 79,85
Buggy
€ 84,15
Kever
€ 108,00
Leger Jeep
€
82,50
€
Oldtimer
prijs op aanvraag
TOCHT IN EEN OLDTIMER
Wij stellen vanaf 2 tot 100 personen leuke totaalprogramma’s voor je
samen, waarbij het rijden in een nostalgische auto centraal staat.
Prijzen afhankelijk van het gewenste type.
BUFFETTEN EN CATERING MET NAAR KEUZE OOK ACTIVITEITEN
Je kunt ook kiezen uit alle voorgaande buffetten zonder de activiteiten
We kunnen de buffetten cateren op locatie
BUFFET JOOST à € 21,75
Huzarensalade
Rauwkostsalade
Spare Ribs
Blokjes kip in kerriesaus
Pizzapunten
Shoarma vlees
Gebakken aardappels
Mayonaise
Tuinkruidensaus - Pikante tomatensaus
Stokbrood
BUFFET GUIDO à € 26,75
Reepjes ijsbergsla met oude kaas
Huzarensalade
Paté
Gerookte ham met bolletjes meloen
Carpaccio
Vitello tonnato, fricandeau met tonijnsaus
Pikante tomatensaus – Tuinkruidensaus - Kruidenboter
Stokbrood
Crêpes met garnalenzalm crème of marmelade
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Blokjes lendenbiefstuk in een rode wijn saus
Blokjes varkenshaas in een zachte roomsaus
Gepocheerde zalmfilet met mosterd dillesaus
Groente
Gebakken aardappels
Buffet ANNE à € 27,50
Rauwkostsalade
Aardappelsalade met ei en bieslook
Garnalencocktail met cocktailsaus
Gerookte ham met bolletjes meloen
Carpaccio
Spare ribs
Schnitzels
Entrecote met kruidenboter
Gehaktballetjes met pindasaus
Pangafilet
Gebakken aardappels
Frietjes
Mayonaise
Pikante tomatensaus
Knoflooksaus
Stokbrood
Buffet Weijenborg à € 37,50
Zalmtaart met mascarpone en dille
Gerookte forel
Garnalen met avocado
Parma ham met meloen
Carpaccio
Gerookte kalkoenfilet met jelly mint
Tomaat-mozzarella-basilicum
Blokjes avocado en papaja in een yoghurt-honing-limoensaus
Olijven
Huzaren salade
Knoflooksaus - Stokbrood
Zalmrolletjes met witvis vulling
Blokjes ossenhaas in mosterd saus
Blokjes varkenshaas in roomsaus
Groente
Gegratineerde aardappels en gebakken aardappels
Blauwmaanzaad bavarois met spijs
Lavendel honing parfait
Peacan taart
Malakov
Ijssoorten
Profiteroles
Vers fruit salade
INTERNATIONAAL BUFFET à € 43,50
Gevogelte salade met ananas
Tomatensalade met mozzarella en basilicum
Emmentaler Käse salat met walnoten
Grav Lax, rauw gemarineerde zalm
Mosterd dille Saus
Gemarineerde haring
Gerookte forel met sinaasappel-mierikswortelsaus
Serrano ham met vers fruit
Rosbief met remouladesaus
Pâté
Chutney
Stokbrood
Sausen
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Geschnätzeltes, reepjes varkensvlees in een romige saus met wijn
Boeuf Stroganoff, blokjes ossenhaas met een Stroganoff saus
Gebakken aardappels
Aardappelgratin
Groente
Vanille roomijs
Warme kersen in saus
Vruchten roomijs
Sorbet ijs
Noten parfait
Limoen bavarois met passievruchtensaus
Vers fruit salade
Chocolade mousse
Engelse whisky Syllabub, een heerlijk roomdessert
Tiramisu, een Italiaanse crème taart met Mascarpone
Soezentaart
VORKJES DINER
Het vorkjes diner is een staand, zittend en lopend gebeuren. Er wordt
een 7-gangen diner geserveerd vanaf kleine bordjes met daarbij alleen
een vorkje. Op wens kunnen hier passende wijnen bij worden
geschonken en wordt er uitleg gegeven over de wijn en spijs
combinatie. De opstelling van het restaurant is informeel met
dinertafels, zitjes en statafels met krukken zodat er veel beweging in
het geheel komt. Er zijn vele variaties in het vorkjes diner mogelijk.
2 voorbeelden zijn:
Vorkjes diner 1 à € 36,50
Zalmmousse
Gerookte ham met bolletje meloen
Gebonden tomatensoep
Gefrituurde champignons in een knapperig jasje met een
knoflooksausje
Blokjes varkenshaas in tuinkruiden roomsausje met een
aardappelkool taartje
Selectie kaas
Noga kaneel parfait
Vorkjes diner 2 à € 39,75
Terrine van bospaddenstoelen met dragon crème fraîche
Carpaccio met olijven en Parmezaanse kaas en balsamico
Runderbouillon met kervel
Zalmrolletjes gevuld met witvis en spinazie geserveerd met een
Nantua saus
Tranches Filet mignon met Périgueuxsaus (Madera, jus de veau en
truffel essence) met een aardappelkool taartje
Selectie Franse kaas
Lavendel parfait
TAPAS BUFFET à € 28,50
Ensalada Chirozo
Cocktailtje van chorizo salade
Ensalada Tonino
Schaal tonijn salade
Jamon Serrano
Schaal met één van de meest verfijnde gerookte hamsoorten ter
wereld, de Spaanse Serrano ham met meloen
Chorizo
Schaal met de Spaanse knoflookworst
Pavo
Wrap van gerookte kalkoen met tonijnsaus en rode ui
Pimienta de rocío
Met roomkaas gevulde pepertjes
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Camarones
Garnalencocktail met pittige knoflookolie en paprika
Caprese
Spiesje met cherry tomaatjes, mozzarella en basilicum
Pa amb tomaquet
Catalaanse specialiteit, geroosterd brood met olijfolie, knoflook en
ingewreven met tomaat
Aceitunas
Olijven met ui en oregano gemarineerd
Albondigas
Gehaktballetjes in pikante saus
Pescados frito
Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus
Tortilla
De Spaanse aardappel taart met ei en kruiden
Paella
Het Spaanse rijstgerecht, in dit geval niet met vis maar met vlees
Aïoli
Knoflook mayonaise
Salsa
Scherpe tomatensaus
Tapenade
Heerlijk smeerseltje van o.a. olijven
Pan
Stokbrood
HIGH TEA à € 17,50
Genieten van diverse theesoorten met daarbij in gangen geserveerd:
Quiche
Bouillon
Luxe sandwiches
Scones
Clotted cream
Fruit
Marmelade
Petit fours
Pralines
Cake
Slagroom
Chocolaatjes
2 verfijnde theesoorten
KOFFIETAFEL à € 14,50 per persoon
groentesoep
croissantjes
diverse soorten luxe bolletjes
suikerbrood
witbrood - bruinbrood
roomboter
rosbief
achterham
salami
jonge kaas - belegen kaas
jam
koffie thee melk
LUNCH BUFFET à € 23,50
Kerrie soep met blokjes appel
Reepjes ijsbergsla met oude kaas
Huzarensalade
Tomatensalade met Mozzarella en basilicum
Vers fruit salade
Crêpes zelf te beleggen met zalm, marmelade
Zalmtaart met mascarpone en dille
Gerookte zalm
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Garnalen met avocado
Gerookte ham met meloen
Carpaccio met eventueel knoflook uit de pers
Vitello tonnato, fricandeau met tonijnsaus
Chutney
Knoflooksaus
Vers afgebakken Frans stokbrood
STAMPPOTBUFFET à € 16,75 (oktober tot mei)
Stamppot boerenkool
Hutspot
Stamppot zuurkool
Ribbetjes
Speklappen
Worst
Kaantjes
Jus
Zilveruitjes
BOERENKOOL MAALTIJD à € 12,50
Boerenkool
Rookworst
Jus
Kaantjes
Zilveruitjes
Mosterd

Warme chocolade saus
Geflambeerde kersen saus
Slagroom
DESSERT JASMIJN € 10,50
Vanille roomijs
Chocolade roomijs
Huisgemaakte notenparfait
Patisserie van het huis
Vruchten bavarois
Vanille saus
Vruchten saus
DESSERT CHOCOLADE FONTEIN € 11,50
De chocolade fontein zorgt voor een constante stroom heerlijke
warme chocolade en hierin dip je o.a.
Verse aardbeien – Banaan - Meloen
Allerlei ander fruit
Marshmallows
Lange vingers
Meringues
En daarbij serveren wij
Vanille ijs
Aardbeien ijs
Vruchtenbavarois
Slagroom

BARBECUE BUFFET à € 19,75 (mei t/m september)
Karbonades
Hamburgers
Kalkoen saté
Worstjes
Gemarineerde speklappen
Huzarensalade
Aardappelsalade met ei en bieslook
Rauwkostsalade
Pinda saus
Knoflooksaus
Pikante tomatensaus
Stokbrood

VUURWERK € 25,00
We sieren het dessertbuffet op met ijsfonteinen en vlammetjes.

BARBECUE BUFFET LUXE à € 27,50
Gemarineerde Rib-eye
Saté van varkenshaas
Spare ribs
Worstjes
Runderhamburgers
Zalmfilet met kruiden in folie
Garnalen spiesjes
Pindasaus
Knoflooksaus
Pikante tomatensaus
Tapenade
Aardappelsalade met ei en bieslook
Salade met rucola, mozzarella en tomaten
Gemengde salade
Stokbrood
Focaccia

MENU 1 à € 18,50
- Licht gebonden tomatensoep met stokbrood
- Huisgemaakte saté van varkenshaas met Thaise pindasaus
- Diverse smaken roomijs met slagroom

Uitgebreid met speenvarken aan het spit € 350,00.
IJSBUFFET CHANTAL à € 8,25
Vanille ijs
Aardbeien ijs
Chocolade ijs
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IJSCOUPE WEIJENBORG € 4,50
3 smaken roomijs met slagroom.
MENU’S.
Kijk ook eens op de kaart van ons gezellige Eetcafé 1739
KINDERMENU à € 14,50
- Tomatensoep
- Kipfilet, kroket of visfilet met frites en appelmoes
- Kinderijsje

MENU 2 à € 24,50
- Garnalencocktail met cocktailsaus
- Kalkoenrolletjes gevuld met mozzarella en Tiroler ham, geserveerd
met een tomaten basilicumsaus
- Luchtige vruchtenbavarois met slagroom
MENU 3 à € 26,50
- Rundercarpaccio met Old Amsterdam kaas en dressing of
Gefrituurde champignons met knoflook saus
- Mixed grill, 3 soorten gegrild vlees met kruidenboter
- Dame Blanche, vanilleroomijs, warme chocolade saus, slagroom
MENU 4 à € 29,50
- Licht gebonden bospaddenstoelensoep
- Gegrilde Rib-Eye Steak, rode wijn saus
- Walnotenroomijs met Amaretto en slagroom
MENU 5 à € 29,50
- Salade caprese met tomaten, mozzarella en basilicum
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- Gepocheerde zalm filet met een rivierkreeftensaus
- Crêpes met bosvruchtenijs en een scheutje likeur
MENU 6 à € 31,00
- Gerookte ham met bolletjes meloen
- Heldere bouillon met verse groentes
- Varkenshaas met champignonsroomsaus
- Vruchtenbavarois met slagroom
MENU 7 à € 38,50
- Gerookte visschotel met zalm, paling, forel en
mierikswortelsaus
- Heldere bouillon met verse tuinkruiden
- Kalfsrib-Eye met sinaasappelsaus en groene pepertjes
- Notenparfait met chocoladesaus
MENU 8 à 39,50
- Bourgondische salade met o.a. vis, Franse kaas, avocado, ei,
vleeswaren
- Heldere bouillon
- Eendenborst filet met sinaasappelsaus
- Lavendel honing bavarois
MENU 9 à € 42,50 5-GANGEN TAPAS DINER
Ook in buffetvorm mogelijk.
Pan
Stokbrood
Aïoli
Knoflook mayonaise
Salsa
Scherpe tomatensaus
Nachos
Tortilla chips
Pa amb tomaquet
Catalaanse specialiteit, geroosterd brood met olijfolie en knoflook,
ingewreven met tomaat
Guacamole
Avocado mousse
Camarones
Garnalencocktail in pittige olijfolie met knoflook en paprika
Pimienta de rocío
Met roomkaas gevulde pepertjes
Ensalada Italiana
Spiesjes met tomaat, mozzarella en basilicum.
Jamon Serrano
Één van de meest verfijnde gerookte hamsoorten ter wereld,
de Spaanse Serrano ham met mango chutney
Pavo
gerookte kalkoenfilet met rode uien
Salmón
Gerookte zalm met sinaasappel-mierikswortelsaus
Ensalada Chirozo
Chorizo salade
Wrap Tonino
wrap van fricandeau met tonijnsaus
Croquetas de gambas
Garnalenkroketjes met chilisaus
Albondigas con salsa
Gehaktballetjes in salsa
Pinchos Morunos
Moorse spiesjes van gemarineerd varkensvlees, marinade van o.a.
paprika, komijn en sherry
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Panga con cilantro
Panga filet met pesto en spek
Tortilla’s
aardappel/ei pannenkoekjes
Paella
Rijstschotel van kip en chorizo
5e gang
Bavarois van chocolade en likor 43
Mango sorbet met kiwisaus
Nogaparfait
Brownie met bananenijs
Malaga ijs
MENU 10 à € 32.50 tot 45,00 PROEVERIJ MENU
Je wordt verrast met verfijnde specialiteiten vanaf kleine schaaltjes,
glaasjes, bordjes op je eigen tafel. De eerste gang bestaat uit 5
verschillende gerechtjes, de tweede gang uit 3 soepjes, het
hoofdgerecht uit 3 verschillende vleesgerechten en het dessert uit 5
verschillende gerechtjes zoals ijs, bavarois, patisserie, mousjes enz.
Mogelijk van 3 t/m 6 gangen.
MENU 11 à € 52,50
5-gangen proeverij menu met een Twents tintje. Je wordt verrast met
verfijnde specialiteiten die geserveerd worden per tafel in allerlei
kleine schaaltjes, schotels, enz. zodat je veel keuze hebt per gang.
-Salade met peertjes, appel, bleekselderij en nagelhout
Gerookte ganzenborst met ganzenrilette
Tranches droge boerenworst - Boerenpaté met vossenbessensaus
-Humkesoep - Wildbouillon - Bospaddenstoelensoep
-Boerenham van het been met honing mosterdsaus
Lendenbiefstuk - Tournedos
Pepersaus - Garnituren
-Twents kaasplankje met:
Boerenkazen - Twickelse geitenkaas - Noten bavarois
Vanille ijs met boerenjongens - Wentelteefjes uit Borne
Hangop met verse aardbeien
3-gangen keuzemenu à € 25,00
1e gang - Bourgondische salade met o.a. brie, pâté, ei, avocado,
charcuterie, enz.
Voor de vegetariërs is er een aangepaste versie.
Romige bospaddenstoelensoep
Garnalenspiesjes in knoflookolie gebakken
2e gang Pangafilet in folie met koriander mayonaise
Involtini: Rolletjes kalkoen gevuld met Tiroler ham en
mozzarella geserveerd met een tomaten basilicumsaus
Varkenshaas medaillons met een Calvados-appel saus
3e gang 3 smaken roomijs met slagroom
Advocaat bavarois met boerenjongens
Irish Coffee: Ierse whisky, koffie, bruine suiker en room
4-gangen keuzemenu à € 36,50
1e gang Paupiettes van gerookte zalm en garnalen met een
mierikswortel saus.
Carpaccio met oude kaas en balsamico dressing. Voor de
liefhebber is er knoflook uit de pers
2e gang Pompoensoep met garnalen
Tortilla gevuld met kipreepjes en chili saus
3e gang Entrecote met bruschetta boter
Kalfsfilet met een zachte salie saus
4e gang Chocolade trio van chocolade mousse, brownie en
chocolade ijs
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-

Walnotenijs met een scheutje Amaretto en slagroom
Spanish Coffee met de heerlijke vanille likeur Licor 43, koffie
en room
Bij de voorgerechten serveren we stokbrood.
Bij het hoofdgerecht rauwkost, ovenaardappeltjes met knoflook,
zeezout, olijfolie en rozemarijn of met frieten.
HOE MOET JULLIE HUWELIJKSFEEST ER UIT ZIEN EN….JULLIE
HUWELIJK KAN ZELFS VOLTROKKEN WORDEN BIJ ONS.
Bezig met het plannen van de mooiste dag van jullie leven?
Wij zijn jullie graag behulpzaam met het samenstellen van een
prachtig geheel.
Je wilt graag een speciale bruiloft geheel in stijl, maar eigenlijk weet je
niet precies hoe je alles moet regelen. Wil je dat alles voor je geregeld
wordt, kies dan voor het All-in bruiloftarrangement. Wij nemen dan
als weddingplanner de complete organisatie van de bruiloft over: het
regelen van de trouwlocatie, fotografie, drukwerk, bruidstaart,
vervoer, noem maar op. Voorwaarde is wel dat het diner en het feest
bij De Weijenborg plaatsvinden.
Wij hebben prachtige stoelhoezen, kleden en organza decoraties in
allerlei kleurstellingen, waardoor jullie de aankleding van de feestzaal
en ceremonie helemaal zelf kunnen bepalen. De bruidstaart,
bloemarrangementen, alles kan worden aangepast in jullie
lievelingskleur. Wij kunnen de aankleding op elke gewenste buiten- en
binnen locatie voor je verzorgen.
Een voorbeeld van een romantische en sfeervolle bruiloft:
De huwelijksvoltrekking vindt buiten plaats in een prachtige parktuin
aan de rand van Delden in een romantische Amerikaanse setting. Het
bruidspaar arriveert in een witte koets getrokken door 2 schimmels.
Tijdens de plechtigheid is er prachtige live muziek met door jouw
geselecteerde nummers. Na de plechtigheid wordt de bruidstaart
aangesneden die helemaal in jouw favoriete kleuren is gedecoreerd.
Hierbij schenken we champagne die door de bruidegom gesabreerd
wordt: met een zwaard ontkurkt hij de champagnefles. .
De gasten vertrekken naar Partycentrum Weijenborg om lekker te
borrelen met diverse luxe hapjes en drankjes. Het bruidspaar laat
ondertussen op het mooie landgoed Twickel foto's maken door de
professionele fotograaf. Daarna neemt iedereen aan de met wit
linnen met lila accenten ingedekte ronde tafels plaats. De stoelen zijn
van passende hoezen en lila strikken voorzien. Het 4 gangen diner is
door onze chef kok samen met het bruidspaar samengesteld.
Na het diner heeft iedereen de tijd om zich te verfrissen, jullie
natuurlijk op je eigen kamer met bruidstoilet.
De avond gasten worden verwelkomd met een lekkere Aperol
Spritzer. Iedereen gaat los tijdens op de dansvloer op de muziek van
de DJ of van de live band. Voor de diverse stukjes kunnen je gasten
gebruik maken van onze geluidsinstallatie, microfoons en beamer. De
gasten halen hun drankjes zelf af bij één van de barren, maar je kunt
je ook lekker laten bedienen. We gaan rond met lekkere hapjes. Na
afloop van het feest kan iedereen een lekkere puntzak friet bij
de patatkraam buiten afhalen. Het bruidspaar zit nog lekker na in
kleine kring om alle indrukken te laten bezinken.
Dit was maar één scenario van jullie feest. Wil je een receptie, buffet,
diner, alles kan. Kerken en kasteel zijn op loopafstand en er is er volop
gratis parkeergelegenheid.
Avondfeest arrangement vanaf 20 personen
Bij de arrangementen wordt het opgegeven aantal gasten als
minimum genomen voor de berekening van gebak en hapjes.
Het drankenarrangement bestaat uit frisdranken, vruchtensappen,
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jenevers, vieux, berenburg, kruidenbitter, brandewijn, huiswijnen,
martini, tapbier, maltbier, Malibu, witte rum, koffie en thee.
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een 4-uur durend feest.
Voor verlenging wordt € 2,75 per persoon per half uur berekend.
Arrangement 1 € 28,60. Bij 100 personen of meer € 24,75.
Ontvangst koffie met gebak of met bonbonnières met daarop
cupcakes, bonbons, soesjes, chocolaatjes enz. We schenken drankjes
naar keuze. Op tafel staan zoutjes en nootjes, we gaan 2 keer rond
met luxe koude hapjes en 2 keer met warme hapjes. Ter afsluiting
schenken we een kopje koffie.
Arrangement 2 € 30,25. Bij 100 personen op meer € 25,90.
Ontvangst met een glas Prosecco. Daarna schenken we drankjes naar
keuze. Op tafel staan zoutjes en nootjes. We gaan rond met 2 keer
luxe koude hapjes en 2 keer met warme hapjes.
Arrangement 3 € 39,50 Bij 100 personen of meer € 33,90.
Ontvangst met Aperol Spritzer. Daarna schenken we drankjes naar
keuze. Zoutjes en nootjes staan op tafel. Na 1,5 uur wordt het tapas
en salade buffet geopend.
Arrangement 4 € 42,50. Bij 100 personen of meer € 36,50.
Ontvangst met drankjes naar keuze. Zoutjes en nootjes staan op
tafel. Na 1,5 uur is de opening van het antipasti hapjes buffet . Bij
vertrek serveren we een puntzakje patat met mayonaise of ketchup.
RECEPTIEARRANGEMENTEN vanaf 20 personen
Deze prijs is gebaseerd op een receptie van twee uur.
Inclusief twee uur durend drankenarrangement bestaat uit
frisdranken, vruchtensappen, jenevers, vieux, berenburg,
kruidenbitter, brandewijn, huiswijnen, martini, tapbier, maltbier,
Malibu, witte rum, koffie en thee.
RECEPTIE ARRANGEMENT 5 € 23,65
Ontvangst met koffie of thee en gebak of met bonbonnières met
daarop cup cakes, bonbons, soesjes, chocolaatjes enz. We schenken
drankjes naar keuze. Op tafel staan zoutjes en nootjes. We gaan 2
keer rond met luxe koude hapjes en één keer met een warm hapje.
RECEPTIE ARRANGEMENT 6 € 21,15
Wij serveren drankjes naar keuze. Zoutjes en nootjes staan op tafel.
We gaan rond met 2 keer luxe koude hapjes en 1 warm hapje.
Cake per plak
Petit four
Gesorteerd gebak
Krentenwegge
Taartenbuffet, per taart
Bruidstaart prijs vanaf 25 personen
Bruidsijstaart, als dessert
Kir Royale
Prosecco
Champagne
Asti Spumante
Koude hapjes per stuk
Warme hapjes
Nootjes en zoutjes p.p.
Broodje kaas/ham
Luxe open sandwiches
met forel, rosbief, enz. kleine luxe
Broodjes met zalm, rosbief, enz.
Frans kaasbuffet, stokbrood en sausen
Salade Buffet met stokbrood en sausjes
Drankenarrangement 4 uur

€ 1,25
€ 2,50
€ 2,75
€ 1,90
€ 35,00
€ 5,75
€ 5,00
€ 4,75
€ 4,50
€ 12,75
€ 4,25
€ 1,25
€ 0,75
€ 1,15
€ 2,25
€ 2,50
€ 3,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 20,95
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VERGADEREN
Partycentrum Weijenborg biedt de perfecte locatie voor
vergaderingen en zakelijk bijeenkomsten. Na de lunch kun je een
verkwikkende wandeling maken door de Twickelse bossen of één van
de vele teambuilding activiteiten reserveren die Partycentrum
Weijenborg biedt. De zakelijke bijeenkomst kan worden afgesloten
met een aperitief en diner. We beschikken over 5 verschillende
vergaderruimtes variërend van 10 tot 80 personen. Er is volop gratis
parkeergelegenheid en het openbaar vervoer is op loopafstand.
Prijzen:
Geluidsinstallatie diverse microfoons
Beamer
Flip-over
Zaalhuur per dagdeel
Kleinere( sub)zaaltjes per dagdeel
Huur filmzaal op 200 m. afstand
Televisie
Video
Laptop met power point
DVD speler
Prijs op aanvraag:
Wireless internet

€ 75,00
€ 50,00
€ 12,50
€ 100,00
€ 75,00
€200,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 75,00
€ 25,00

We hebben leuke business breaks, zoals de spannende workshop
schermen. Kijk bij de binnen- en buitenactiviteiten in deze brochure.
Capaciteit per type opstelling
Gelagkamer
Oppervlakte 80 m²
Carré
30 personen
Theater
80
U-vorm
30
Schoolopstelling
60
Diner
60
Feest
90
Herenkamer
Oppervlakte: 80 m²
Carré
Theater
U-vorm
Schoolopstelling
Diner
Feest

30
60
30
60
60
80

Paardenstal
Oppervlakte 45m²
Carré
Theater
U-vorm
Schoolopstelling
Diner
Feest

16
40
40
35
45

Bovenkamer
(1e etage)
Oppervlakte: 30 m²
Carré
Theater
U-vorm
Schoolopstelling
Diner
Feest

20 personen
20
20
20
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Spiegelkamer
(1e etage)
Oppervlakte: 15 m²
Carré
Theater
U-vorm
Schoolopstelling
Diner
Feest

12 personen
12
12
12

Filmzaal
(separate ruimte op 200 meter afstand)
Filmscherm 3,5 x 4,5 meter
Oppervlakte 200 m²
Carré
200 personen
Theater
200
U-vorm
150
Schoolopstelling
150
SPORTDAGEN – TEAMBUILDING - INTRODUCTIEDAGEN.
Voor groepen vanaf 100 personen kunnen wij complete sportdagen
verzorgen op iedere willekeurige locatie. Onderstaand tref je een
voorbeeld aan van een mogelijke sportdag. Er kan naar wens uit de
diverse onderdelen worden gekozen.
Sport en Spel onderdelen Twente Games:
Spijkerslaan
Vangnetgooien
Keistoten
Blaaspijpschieten
Luchtdrukpistool schieten
(nep) Koemelken
Bamboemikado
Volleybal en voetvolley competitie

Boomstamzagen
Biervatslingeren
Hamer slingeren
Buksschieten
(nep) Paardrijden
Hoefijzer gooien
Touwtrekken
Boerengolf

We kunnen diverse sportcompetities organiseren, zoals
volleybalwedstrijd docententeams tegen leerlingen teams.
We kunnen de lunch op locatie verzorgen. Dit kan luxe of eenvoudig
zoals:
- broodje kroket
- hamburger
- kipburger
- gezond
De koks van ons restaurant verzorgen de lekkere broodjes. In plaats
van de warme broodjes kunnen we een lunchpakket verstrekken met
daarin een Candy bar, fruit, 2 broodjes, 1 krentenbol, pakje
drinken. We gaan tijdens de diverse spelen rond met frisdrank die
men voor eigen rekening kan kopen. Bij warm weer zullen we tevens
met ijsjes, ook voor eigen rekening, rondgaan.
Prijsopgave:
Uitgebreide Twente Games inclusief competitie sporten bij deelname
€ 16,50 100 personen
Lunch € 4,50
€ 16,00 bij deelname 200 personen
€ 15,00 bij deelname 300 personen
€ 14,50 bij deelname 400 personen of meer.
Wanneer de locatie zich op grotere afstand dan 20 km vanaf Delden
bevindt worden er reiskosten in rekening gebracht.

