Prijsinformatie HORECA 2019
Barprijzen op basis van nacalculatie
Bieren
Dommelsch 0,22 l
Dommelsch 0,25 l
Dommelsch 0,50 l
Dommelsch 0,0%

€
€
€
€

2,30
2,50
4,50
2,50

Speciaal bieren
Palm
Hoegaarden witbier
Hoegaarden Radler 0,0% / 2.0%
Leffe dubbel / blond
Leffe trippel
Hertog Jan Weizener
Liefmans fruitesse
Oud bruin
Biestheuvel blond 6%
Biestheuvel IPA 7%
Biestheuvel Tripel 9%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,40
3,40
3,40
3,75
4,25
3,40
3,50
2,50
4,00
4,50
4,50

Frisdranken
Coca-cola regular / light / zero
Sprite / Fanta orange
Bitter Lemon / Tonic / Fanta Cassis
Chaudfontaine still / sparkling
Fuze-tea regular / green
Appelsap / Jus d’orange
Rivella / tomatensap
Chocomel / fristi

€
€
€
€
€
€
€
€

2,30
2,30
2,30
2,30
2,50
2,50
2,50
2,50

Wijnen en aperitieven
Huiswijnen per glas
Port/sherry/vermouth
Mixdrank

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50

Gedestileerd
Prijzen variërend tussen € 2,75 en € 6,00
Warme dranken
Kop koffie / thee (lipton)
Cappuccino / Espresso
Latte Macchiato / Koffie verkeerd
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Spanish / French / Italian Coffee

€
€
€
€
€
€

2,30
2,50
2,50
3,00
3,50
6,50

Wat bedoelen wij met afkoop?
Als u de consumpties afkoopt gedurende een bepaald
tijdsduur, dan kunnen u en uw gasten onbeperkt kiezen
uit ons gehele assortiment drank, wat bestaat uit:
koffie, thee, frisdrank, bier, speciaal bier, wijn,
binnenlands en buitenlands gedestilleerd. Wij serveren
geen sterke drank in de vorm van shotjes.
Afkoop consumpties:
2 uur drankafkoop
(tapbier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
2 uur drankafkoop
(inclusief speciaal bier en gedestilleerd)*
3 uur drankafkoop
(tapbier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
3 uur drankafkoop
(inclusief speciaal bier en gedestilleerd)*
4 uur drankafkoop
(tapbier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
4 uur drankafkoop
(inclusief speciaal bier en gedestilleerd)*
5 uur drankafkoop
(tapbier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
5 uur drankafkoop
(inclusief speciaal bier en gedestilleerd)*
6 uur drankafkoop
(tapbier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
6 uur drankafkoop
(inclusief speciaal bier en gedestilleerd)*
* Met uitzondering van Biestheuvel bieren
Kinderen tot en met 12 jaar 50% korting.

€ 16,75 p.p.
€ 19,00 p.p.
€ 18,25 p.p.
€ 21,50 p.p.
€ 21,00 p.p.
€ 24,00 p.p.
€ 23,50 p.p.
€ 26,50 p.p.
€ 25,75 p.p.
€ 28,50 p.p.

Consumpties:
U kunt zelf bepalen hoe u met de drankjes om wilt gaan:
• Wilt u de consumpties in combinatie met een buffet en/
of hapjes, dan kunt u kiezen voor drankafkoop.
• Wilt u de consumpties op nacalculatie? Dan betaalt u
de barprijzen. Uit ervaring weten wij dat avondgasten
gemiddeld tussen de 10 à 12 consumpties per persoon
gebruiken. Wij adviseren u rekening te houden met een
gebruik van 12 consumpties per persoon. Indien u een
begroting maakt adviseren wij u te rekenen met een
gemiddelde consumptieprijs van € 2,80. In veruit de
meeste gevallen maakt u dan een reële begroting.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Voor bij de koffie
Zoete lekkernij
Mix van soesjes, mini chocoladebolletjes
en mini vruchtenvlaaitjes
Gesorteerd gebak
Appelpunt
Gevulde koek
Worstenbrood
Warme apfelstrudel met vanillesaus
Voor op tafel
Assortiment gemengde nootjes,
kaassnack, snoeptomaatjes en olijven
Brabantse kaas- en worstplateau
Nacho’s met kaas, tomatensalsa en
zure room
Nacho’s met gegrilde kip, kaas,
tomatensalsa en zure room

€ 2,25 per stuk
€ 2,75 p.p.
€
€
€
€
€

2,95 per stuk
2,75 per stuk
1,60 per stuk
2,35 per stuk
3,00 per stuk

€ 2,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 2,00 p.p.

Uitgeserveerde koude hapjes
Mini trio cocktailtjes zalm/kip/krab
Mini sandwich met carpaccio
Wraps kip / zalm
Mix van hapjes; gevuld ei, deegbakje
gevuld met kruidenroomkaas en
zalmsnippers, kaasprikker,
komkommer roomkaas
Prikker caprese (tomaat, gemarineerde
mozzarella en basilicum)
Uitgeserveerde warme hapjes
Bitterballen
Bittergarnituur
Mini worstenbroodje/-saucijzenbroodje
Yakitorispies (Oosterse kipspies)
Broodje kroket/frikandel
Puntzakje frietjes
Mini gehaktballetjes met satésaus
Mini hamburger
Pizzapunt

€ 2,00 per stuk
€ 1,50 per stuk
€ 1,50 per stuk
€ 1,50 p.p.

€ 1,50 p.p.

€ 0,55 per stuk
€ 0,60 per stuk
€ 1,00 per stuk
€ 1,50 per stuk
€ 3,00 per stuk
€ 2,50 per stuk
€ 1,50 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 2,75 per punt

HAPJES/RECEPTIE ARRANGEMENTEN
Voor groepen vanaf 20 personen
Loonse hapjes € 10,50 p.p.
Bij ontvangst presenteren we op tafel een mix van
slagroomsoesjes, mini chocoladebolletjes, mini
vruchtenvlaaitjes en gemengde nootjes.
Gedurende de avond bieden wij uw gasten hapjes aan
bestaande uit:
• wraps kip / zalm
• mini worstenbroodje / mini saucijzenbroodje
• bitterballen
• mini hamburger
• puntzakje friet of een broodje frikandel/kroket
• bittergarnituur

Biestheuvel hapjes € 12,50 p.p.
Bij ontvangst presenteren we op tafel een mix van mini
slagroomsoesjes, chocoladebolletjes en mini bavarois
vlaaitjes.
Assortiment gemengde nootjes, kaassnacks, komkommer
en olijven op tafel. Gedurende de avond bieden wij uw
gasten hapjes aan bestaande uit:
• mini cocktailtje (kip, zalm, krab)
• mini Yakitorispies (Oosterse kip-spies)
• mini gehaktballetjes in satésaus
• bitterballen
• bittergarnituur
• puntzak friet of broodje frikandel/kroket

Optioneel
1 uur onbeperkt schepijs. Inclusief ijskar
met personeel € 3,50 p.p. (minimaal 40 personen).

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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BUFFETTEN
Voor groepen vanaf 20 personen
Kinderkorting voor kinderen tussen de 3 -12 jaar bedraagt 30%.
Buffet lekkernij € 21,50 p.p.
Dit buffet wordt in één gang aan u gepresenteerd.
Tijdsduur bedraagt ongeveer 1 uur.

Buffet de proeverij € 24,75 p.p.
Dit buffet wordt gang voor gang aan u gepresenteerd.
De tijdsduur bedraagt ongeveer 1,5 uur.

Koude gerechten:
Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Gepocheerde zalm met cocktailsaus
Pasta salade met groenten en Italiaanse kruiden
Gerookte kippenborstfilet met truffelmayonaise
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter

Gang 1
Huisgemaakte soep
(groentesoep, spinaziesoep, Thaise kippensoep, tomatensoep,
bospaddenstoelensoep en paprikasoep)
Stokbrood met kruidenboter

Warme gerechten:
Varkenshaas met een pepersaus
Scampi’s (gepeld) in een chili roomsaus
Kipstukjes op Biestheuvelse wijze (zoet, pittige saus)
Gekruide rijst
Frietjes
Gemengde salade

Gang 2
Assortiment mini cocktailtjes gevuld met zalm, kip en krab
Rundercarpaccio met truffelmayonaise
Salade niçoise
Zuiderse aardappelsalade met gebakken spekjes en olijven
Stokbrood, tapenade en kruidenboter
Kempisch vispannetje; diverse vissoorten in
tuinkruidensaus, gegratineerd met kaas.
Kip yakitori (kipblokjes in Oosterse saus)
Gehaktballetjes in satésaus
Noedels met roerbakgroenten
Witte rijst
Aardappelwedges
Gemengde salade

Optioneel
Soep naar keuze
Warme seizoen groenten
IJs met slagroom en warme kersen
Huisgemaakte bavarois (2 soorten)
Warme apfelstrudel met vanillesaus

€
€
€
€
€

2,75 p.p.
1,75 p.p.
3,25 p.p.
3,25 p.p.
3,00 p.p.

Onze chef-kok en zijn brigade werken steeds meer met duurzame producten, waarbij de beschikbaarheid in het seizoen
gerespecteerd wordt. Wij koken puur en gebruiken verse ingrediënten van leveranciers waar we trots op zijn. Omdat zij,
net als wij, passie hebben voor hun vak en uitsluitend producten van topkwaliteit leveren. Daarnaast gebruiken we veel
producten uit de regio. Eerlijk en heerlijk. Geteeld met meer liefde en aandacht en daardoor uiteraard meer smaak.
Uiteraard kunnen wij naar wens een buffet op maat samenstellen.
Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Buffet de verwennerij € 29,00 p.p.
Dit buffet wordt gang voor gang aan u gepresenteerd
De tijdsduur bedraagt ongeveer 2 tot 2,5 uur.
Gang 1
2 soorten huisgemaakte soep naar keuze
(groentesoep, spinaziesoep, Thaise kippensoep, tomatensoep,
bospaddenstoelensoep en paprikasoep)
Breekbroden met kruidenboter en tapenade
Gang 2
Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Gerookte zalm, makreel en haring
Rundercarpaccio met truffelmayonaise
Salade van brieblokjes gegarneerd
met pijnboompitten en honing
Gevulde eieren
Beenham geserveerd met honing-tijmsaus
Kipstukjes op Biestheuvelse wijze (zoet, pittige saus)
Huisgemaakte gehaktballen in jus
Scampi’s (gepeld) in een chili roomsaus
Warme seizoen groenten
Aardappelkroketten
Frietjes
Gang 3
Diverse soorten bavaroise
Vanille-ijs met slagroom en warme kersen

Stamppottenbuffet € 21,50 p.p.
(Van 1 oktober tot 1 april)
Dit buffet wordt in één gang aan u gepresenteerd.
Tijdsduur bedraagt ongeveer 1,5 uur
Huisgemaakte soep
(groentesoep, spinaziesoep, Thaise kippensoep, tomatensoep,
bospaddenstoelensoep en paprikasoep)
Stokbrood met kruidenboter
Zuurkoolstamppot
Hutspot
Boerenkoolstamppot
Rookworst
Gemarineerde speklap
Huisgemaakte gehaktballen in jus
Garnituur van Amsterdamse uitjes, augurk,
appelmoes en mosterd
Kindermenu
(onderstaande menu’s kunnen wij desgewenst
ook via onze befaamde friettafel presenteren)
Frietjes met een snack mayonaise
€ 5,00 p.p.
en appelmoes
Frietjes met een snack, mayonaise,
€ 8,25 p.p.
appelmoes en kinderijsje

Optioneel
Warme seizoen groenten
Vers fruit salade
IJs met slagroom en warme kersen
Huisgemaakte bavarois (2 soorten)
Warme apfelstrudel met vanillesaus

€
€
€
€
€

1,75 p.p.
1,75 p.p.
3,25 p.p.
3,25 p.p.
3,00 p.p.

Uiteraard kunnen wij naar wens een buffet op maat samenstellen.
Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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BARBECUE
Voor groepen vanaf 15 personen
Korting voor kinderen tussen de 3 -12 jaar bedraagt 30%
BBQ Bourgondisch € 21,50 p.p.
Runderhamburger
BBQ worst
Kiptandorispies
Gemarineerde speklap
Gegarneerde rundvleessalade
Italiaanse pasta salade
Amerikaanse coleslaw
Satésaus
Gemengde salade
Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Frietjes

BBQ Kempisch € 24,75 p.p.
Runderhamburger
Gemarineerde speklap
Bourgondische kipspies
Spare-rib
Zalmfilet
Gegarneerde rundvleessalade
Kartoffelsalade
Amerikaanse coleslaw
Gemengde salade
Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise
Satésaus
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Frietjes

BBQ Vegetarisch* € 21,50 p.p.
Sojaburger
Vegetarische braadworst
Maïskolf
Pofaardappel
Kartoffelsalade
Italiaanse pasta salade
Amerikaanse coleslaw
Satésaus
Gemengde salade
Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Frietjes

BBQ Halal* € 24,75 p.p.
Kalfshamburger
Kipdrumstick
Zalmfilet
Garnalenspies
Kartoffelsalade
Italiaanse pasta salade
Amerikaanse coleslaw
Gemengde salade
Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise
Satésaus
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Frietjes

Optioneel
Vers fruit salade
IJs met slagroom en warme kersen
Huisgemaakte Bavarois (2 soorten)
Warme apfelstrudel met vanillesaus

€
€
€
€

1,75 p.p.
3,25 p.p.
3,25 p.p.
3,00 p.p.

Wilt u een kok achter de BBQ? Geen probleem. Geef dit aan bij de reservering (€ 35,00 per uur).
* Indien u voor uw vegetarisch/halal gasten een extra barbecue wenst dan is dat uiteraard mogelijk.
De huur van een extra barbecue is € 25,00 per stuk.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Broodmaaltijden
Voor groepen vanaf 10 personen
Korting voor kinderen tussen de 3 -12 jaar bedraagt 30%, 0 - 2 jaar gratis
Ontbijt en lunches worden maximaal 1 uur aan uw gasten gepresenteerd
Ontbijt € 13,50 p.p.
Roerei
Gebakken spek
Tomaat/komkommer schijfjes
Wit brood, bruin brood
Assortiment zachte broodjes
Pistoletjes
Croissant
Krentenbrood
Kaas
Verschillende soorten vleeswaren
Yoghurt
Cruesli
Handfruit
Zoet broodbeleg
Koffie, thee, jus d’orange en melk
Brabantse lunch € 10,50 p.p.
Rundvleessalade
Kroket
Croissants
Pistoletjes
Wit brood, bruin brood
Assortiment zachte broodjes
Waldkorn bol zacht
Kaas
Diverse vleeswaren
Zoet broodbeleg
Koffie, thee, jus d’orange en melk
Broodjes lunch € 11,50 p.p.
Huisgemaakte dagsoep
2 broodjes p.p. belegd met diverse vleessoorten en kaas
1 broodje kroket p.p.
Koffie, thee, jus d’orange en melk

Luxe broodjeslunch € 16,25 p.p.
Luxe belegde broodjes en een zoete lekkernij
Broodjes zijn belegd met o.a.:
oude kaas, brie,
beenham, boerenham, casselerrib,
eiersalade, tonijnsalade, gerookte zalm
Koffie, thee, jus d’orange en melk
Brunchetten € 19,75 p.p.
(combinatie van een brunch en buffet in 1 gang
gepresenteerd, tijdsduur 1,5 uur)
2 soorten huisgemaakte soep naar keuze
(groentesoep, spinaziesoep, Thaise kippensoep, tomatensoep,
bospaddenstoelensoep en paprikasoep)
Rundvleessalade
Huisgemaakte eiersalade
Gerookte zalm op een groene salade
Pistoletjes
Wit brood, bruin brood
Assortiment zachte broodjes
Waldkorn bol zacht
Kaas
Diverse vleeswaren
Zoet broodbeleg
Roerei
Kroket
Kipstukjes op Biestheuvelse wijze (zoet, pittige saus)
Frietjes
Koffie, thee, jus d’orange en melk

Optioneel
Vers fruit salade
IJs met slagroom en warme kersen
Huisgemaakte Bavarois (2 soorten)
Soep naar keuze
Warme apfelstrudel met vanillesaus

€
€
€
€
€

1,75 p.p.
3,25 p.p.
3,25 p.p.
2,75 p.p.
3,00 p.p.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Entertainment
Op zoek naar een gezellige DJ of wilt u uw feest op een
vernieuwde manier qua entertainment invullen? Dan kunt u bij
ons terecht voor diverse mogelijkheden. Het is toegestaan om
zelf voor entertainment/DJ te zorgen maar als u van onze
expertise gebruik wilt maken dan kunt u met een gerust hart
onderstaand entertainment boeken. Alle vermelde prijzen zijn
inclusief B.T.W.
Pubquiz
De Wizziq pubquiz is een avondvullende quiz vol met vragen
met over van alles en nog wat. Muziek, film en topografie maar
ook geschiedenis en popcultuur komen aan bod. Een groot deel
van de vragen worden ondersteund door audio- en
videofragmenten. De quiz wordt afgesloten met een
fantastische muziekronde. Een Wizziq pubquiz is niet alleen
spannend maar ook nog eens heel gezellig. Doordat de quiz
wordt gespeeld in teamverband (groepjes 5-7 personen) kunt u
onderling tot een hele hoop goede antwoorden komen.
Maar welke team gaat er met de overwinning aan de haal?
Tijdsduur 2,5 uur € 8,25 p.p. (minimaal 30 personen)
Tafelgoochelaar Davinti
Hij is razendsnel met kaarten, balletjes, fototoestellen en
allerlei alledaagse artikelen. Net op het moment dat u alles
heeft kunnen volgen en Davinti door de mand dreigt te vallen
gebeurt er een klein wonder! Hij laat u in een rap tempo van de
ene in de andere verbazing vallen en dat waar u met uw neus
bovenop zit! Altijd al van dichtbij willen zien hoe hij van 10 euro,
20 euro maakt? Of hoe hij precies die kaart uit een stapel haalt
die u in gedachten had. Boek hem dan snel en uw gasten
hebben het grootste plezier ...
Tijdsduur 2 uur € 395,00
DJ
Een DJ voor een onvergetelijk feest. Wij zorgen voor de juiste
DJ achter de knoppen die past bij uw wensen en uw gezelschap.
Alle genres variërend van house, rock, Nederlandstalig tot aan
top 40 muziek, alles is mogelijk! Daarnaast is de DJ aan te vullen
met karaoke. Wij zorgen voor een fantastische sfeer tijdens een
avondvullend programma.
Tijdsduur 5-6 uur € 490,50

Biercantus
Tijdens een biercantus zitten alle deelnemers aan lange
biertafels die opgesteld zijn voor het podium waar een duo
presentatoren hun liedjes zingen en draaien. Wanneer zij de
liedjes zingen worden alle deelnemers geacht om uit volle borst
mee te zingen, te dansen en te feesten. Niemand kan zeggen
dat hij de tekst niet kent, want iedereen krijgt bij aanvang van
de cantus een liederen-boekje waar alle teksten van de liedjes in
beschreven staan. Onze DJ zorgt voor een muzikale omlijsting
van de avond.
Tijdsduur ± 2 uur (vanaf 50 personen). Prijs op aanvraag
Buiten koken met de OFYR
OFYR is hét nieuwe buiten koken en wij zijn er ontzettend van
gecharmeerd . De kegelvormige vuurschaal heeft een brede,
platte rand die je gebruikt als een soort tepanyaki. Net als een
traditioneel kampvuur brengt de OFYR barbecue mensen
samen. Dankzij de grote ronde plaat kan met één OFYR voor
tot wel 50 personen gekookt worden. De hout gestookte
vuurschaal geeft binnen een straal van ruim vier meter een
behaaglijke warmte af, waardoor zowel ‘s-zomers als ’s winters
buiten gekookt en gegeten kan worden. De vele vlammen
maken het koken nóg sfeervoller en zorgt voor nóg meer
beleving tijdens de barbecue.
De OFYR ziet er prachtig uit én is een bijzondere & sfeervolle
manier om te koken in het bijzijn van je gasten. Bijvoorbeeld op
het terras of tijdens uw evenement.
In de winter
Bij een traditionele vuurkorf verdwijnt de meeste hitte in de
lucht. Bij de OFYR wordt de hitte opgeslagen in de plaat en die
straalt de warmte vervolgens uit. Dus ook in de herfst en winter
zit je er warmpjes bij. Het is aangenaam om aan te koken, maar
straalt tegelijkertijd tot enkele meters warmte af wat heerlijk is
voor de mensen die eromheen staan.
Voor het gebruik van de OFYR hanteren we een toeslag van
€ 2,- p.p. op de barbecue prijzen. De OFYR is niet los te huur.
Bent u met meer dan 50 personen? Dan vullen we de BBQ aan
met een extra gasbarbecue. U betaald dus maximaal € 100,voor de OFYR.
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Champagneboom
Presenteer uw gasten een heerlijk glas champagne op een
ludieke manier. Bubbels worden gedronken tijdens bijzondere
gebeurtenissen. Met onze champagneboom wordt elk proost
moment er één die bij blijft. Als je de boom ziet staan dan voel
je dat het feest is. We zijn op zoek gegaan naar de lekkerste
cava, prosecco en champagne en hebben voor ieder budget een
mooie bubbel geselecteerd.
Onze champagneboom is een echte blikvanger
De boom is met de hand omgetoverd tot een kunstobject.
Met deze unieke uitstraling kunt u er niet omheen. U wilt er ook
niet omheen, want heel de boom hangt vol met de lekkerste
drankjes. Hij is van echt hout en aan de boom is ruimte voor
46 glazen.
Champagne, Cava of Jus d ’Orange
U kunt bij onze champagneboom natuurlijk Champagne
gebruiken, maar ook Prosecco, Cava of Jus d ‘Orange passen
uitstekend. Voor een extra feestelijke twist kunnen de glazen
worden voorzien van bijvoorbeeld een framboos of aardbei.
Of u een bruiloft, jubileum, personeelsfeest, of lustrum aan het
vieren bent, de champagnetoren is altijd een goed idee. U kunt
deze boom reserveren voor uw feest. Benieuwd naar de
mogelijkheden op uw evenement? Neem contact met ons op en
we vertellen er u alles over.
De prijs is € 50,- + dit is inclusief 46 champagneglazen,
maar exclusief drank.

Voetbalspel XL
Een ontzettende leuke aanvulling op uw feest. Wij plaatsen in
uw zaal een XL voetbalspel. U speelt met 8 personen tegelijk (!)
dit spel. Een spel voor jong en oud!
€ 35,00
Airhockey
Airhockey wordt gespeeld op een tafel met allemaal kleine
gaatjes in het speelveld waar lucht doorheen wordt geblazen.
Een plastic schijfje, de puck, blijft daar als het ware op zweven
en met een zogenaamde pusher kun je de puck heen en weer
schuiven. De bedoeling is om de puck in het doel van je
tegenstander te schieten. Omdat het spel enorm snel gaat is
dat nog best een uitdaging.
€ 35,00
Voor de kleintjes onder ons hebben we ook
diverse mogelijkheden, nl:
Luchtkussen
€ 125,00
Gebruik luchtkussen uitsluitend onder toezicht van volwassenen
Midget golf outdoor
€ 2,50 p.p.
Outdoor & Workshops op Landgoed de Biestheuvel
Bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of teambuildingssessies
vragen om een aantrekkelijk en afwisselend programma.
Landgoed de Biestheuvel organiseert vanuit één locatie
uitdagende outdoor-activiteiten, inspirerende creatieve
workshops en toertochten door de Kempen. We verzorgen
van A tot Z een onvergetelijke dag van 10 tot 1.000 personen.
Van de hapjes en drankjes tot een overnachting in één van onze
9 groepsaccommodaties. U hoeft alleen maar te genieten.
Onze medewerkers doen de rest. Benieuwd naar onze
activiteiten? Kijk hier voor een uitgebreid overzicht!
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