PRIJZEN - 2019 van “het LAGERHUIS”, een zaal met toebehoren
en een eigen stuk terrein.
Deze zaal is per dagdeel te huren op basis van zelfverzorging, gedeeltelijke of
volledige verzorging door ons.
In het weekend en op feestdagen is de minimale huur twee dagdelen.
Zaalhuur:

1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen

€ 5,- per persoon
€ 7,- per persoon
€ 9,- per persoon

(minimaal € 125,- per groep)
(minimaal € 175,- per groep)
(minimaal € 225,- per groep)

Deze prijzen zijn inclusief BTW, nuts- en servicekosten.
De flip-over, tv, stereo-installatie en WiFi-aansluiting staan gratis ter beschikking.
2e flip-over, beamer, scherm en laptop zijn te huur à resp. € 15,-; € 30,-; € 10,-en € 50,-.
Losse bladen kunnen gekopieerd worden à € 0,50.
Openhaardhout kost € 10,- per krat.
Prijzen voor gedeeltelijke of volledige verzorging per persoon (exclusief zaalhuur):
- Koffie/thee voor respect. 1, 2 of 3 dagdelen: € 3,50/€ 2,50; € 5,--/€ 3,50 of € 7,-/€ 5,- Lunch: soep, div. soorten brood, bolletjes, salade, melk/karnemelk, fruit € 11,-/€ 9,- Warme lunch: lunch met een warme snack als extra
€ 13,-/€ 11,- Chinees buffet: 4 gerechten, saté, nasi, bami, rijst, loempia's, kroepoek € 17,-/€ 15,- Chinees buffet - de luxe: 2 extra gerechten

€ 19,-/€ 17,-

- Barbecuemaaltijd - standaard:
keuze uit 6 soorten vlees:
hamburger, braadworst, karbonade, drumstick, kebapspies, speklapje,
huzarensalade, stokbrood met kruidenboter, 4 sauzen (w.o. satésaus)

€ 17,-/€ 14,-

- Barbecuemaaltijd - de luxe:
keuze uit 7 soorten vlees:
runderburger, Beierse braadworst, Griekse karbonade, pepersteak,
mosterd filetlapje, Italiaanse spies, varkenshaas saté, 4 sauzen (idem),
rundvlees- en scharreleisalade, stokbrood met kruidenboter.

€ 19,-/€ 16,-

De "cursieve" prijzen gelden, als u zelf de afwas e.d. doet en zelf koffie/thee zet.
Extra consumpties:
vanaf € 1,90 / € 1,65
Gebak, hapjes, nootjes, bittergarnituur, al of niet in combinatie, kunnen vóóraf worden
besteld.
In geval van zelfverzorging of gedeeltelijke verzorging kan de eindschoonmaak voor
€ 35,- worden uitbesteed.

Programmamogelijkheden:
Klootschieten is een spel tussen steeds 2 teams van max. 4 personen. Het team dat
met hun “kloot” in het minste aantal onderhandse worpen van start naar finish gaat, is
winnaar. Prijs: € 4,- p.p., inclusief uitleg en materiaal. Tijd: in overleg.
Letterboxen is een speurtocht naar "boxen" m.b.v. een kaart, coördinaten en "clues"
(cryptische aanwijzingen). Zo verzamelt u stempelafdrukken en letters, waar een
woord van gemaakt moet worden. Dit kan overdag en in donker (zaklantaarns mee!)
voor € 5,- p.p., inclusief uitleg en materiaal. Tijd: in overleg.
Midgetgolf of minigolf is een variant van het traditionele golfen op greens. Er zijn 18
banen met ieder een specifieke hindernis. Het doel is om de bal in iedere baan in zo
weinig mogelijk beurten te “putten” (scoren). Tijd: 1,5 tot 2 uur.
Prijs: € 5,- p.p., inclusief uitleg en materiaal.
Huifkartocht geeft de mogelijkheid om in alle rust de mooie omgeving met veel bos
en enkele hunebedden te verkennen. De koetsier vertelt de nodige interessante dingen
over de geschiedenis en de natuur. Tijdsduur: 1, 1,5 of 2 uur. Prijs: € 7,- p.p.p.uur.
Rondvaart over het Zuidlaardermeer is voor 15 tot 40 personen.
Het Zuidlaardermeer is zonder twijfel het mooist gelegen meer in de Noord Nederland.
In een tocht van ongeveer 1,5 uur vertelt de schipper over het ontstaan van het meer en
over de verschillende natuurgebieden langs de oevers.
Prijs: van € 8,- tot € 19,50 p.p. - afhankelijk van het aantal deelnemers (min. 15 pers.).

