
 

 

Maximale capaciteit 43 personen, standaard 40 bedden: 13 slaapkamers (7x vier persoons- + 
6x twee persoonskamer). Elke slaapkamer met een eigen douche en toilet. Er is een gezellige 
woonkamer met tv, een eetgedeelte en een keuken. Entree met bar en haard. Ruim omheinde 
tuin met overdekt terras, speeltoestel en tafeltennistafel. Er is gratis Wifi.  
Zie het filmpje: Groepsaccommodatie “De Schaapskooi”. 
Zie ook de foto’s: https://myalbum.com/album/08XwAemKjbSq 
 

Huur accommodatie 
Weekend arrangement (2 nachten)     € 3.085,00 
Langweekend arrangement (3 nachten)    € 3.325,00 
Midweek arrangement (4 nachten)     € 2.050,00 
Week arrangement (7 nachten)      € 5.015,00 
 
Speciale arrangementen 
Paas arrangement (07-04-23 t/m 10-04-23)    € 3.450,00 
Hemelvaart arrangement (17-05-23 t/m 21-05-23)   € 3.695,00  
Pinkster arrangement (26-05-23 t/m 29-05-23)    € 3.450,00 
Kerst arrangement (24-12-23 t/m 27-12-23)    € 3.345,00  
Jaarwisseling arrangement (30-12-23 t/m 02-01-24)   € 3.845,00 

Aktie laagseizoen 
Het hoogseizoen is van 3 maart t/m 30 november. Buiten deze periode krijgt u 25% korting op 
de huurprijs. Deze actie geldt niet voor de speciale arrangementen. 
 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief:  
verblijf, eindschoonmaakkosten, gas, water, elektra, verontreinigingsheffing en BTW.  
 
En exclusief: 
Toeristenbelasting (verplicht)* €         1,80 p.p.p.n. 
Dekbedpakket per persoon (verplicht) €         6,75 
Handdoekpakket à 2 badhanddoeken per pakket (niet verplicht) €         4,25 
 
Aanbetaling 
De aanbetaling bedraagt 20% van de totaalprijs. 

Borg  
De borg bedraagt € 300,00. 
 

Maaltijdservice uit eigen keuken 
Onder het motto van ‘gemak dient de mens’ kunt u gebruik maken van maaltijdservice uit 
onze eigen keuken. De maaltijden worden in buffetvorm in uw eigen accommodatie bezorgd 
op een door u gewenste tijd. Deze service is op basis van zelfwerkzaamheid. Hierdoor houden 
we de maaltijden betaalbaar. U heeft de beschikking over vaatwassers met gratis vaatwasser-
tabletten. Er is koffie, thee, koffiemelk, suiker, melk en jus d’orange aanwezig als u gebruik 
maakt van het gehele maaltijdarrangement, zodat u gedurende uw verblijf zelf een vers kopje 
koffie en thee kunt zetten.  
 
Zie de volgende pagina’s voor de extra mogelijkheden en de maaltijdarrangementen. 

https://youtu.be/1pA6_92Og5I
https://myalbum.com/album/08XwAemKjbSq


 

   

Aankomst- en vertrektijden 

Een weekend is van vrijdagavond 16:00 uur tot zondagavond 18:00 uur. 

Een langweekend is van vrijdagavond 16:00 uur tot maandagochtend 10:30 uur. 

Een midweek is van maandagmiddag 13:00 uur tot vrijdagochtend 10:30 uur. 

 

Speciaal arrangement 

Tijdens de periodes waarin een speciaal arrangement valt kan alleen dit  

arrangement geboekt worden. 

 

Jeugdgroepen 

Jeugdgroepen kunnen vrijstelling aanvragen voor de toeristenbelasting bij de gemeente 

Bladel. De desbetreffende groepen kunnen bij ons een aanvraagformulier aanvragen en 

ingevuld inleveren.  

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn bij ons van harte welkom. De prijs hiervoor bedraagt € 6,00 per nacht per 

huisdier.  

 

* de toeristenbelasting voor 2023 is nog niet vastgesteld door de gemeente. Het kan dus zijn  

   dat deze nog wijzigt. 

Prijswijzigingen voorbehouden.  
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Maximale capaciteit 43 personen

Standaard 40 bedden: 13 slaapkamers (7x vier persoons- + 6x twee persoonskamer). Elke slaapkamer 

met een eigen douche en toilet. Er is een gezellige woonkamer met tv, een eetgedeelte en een keuken. 

Entree met bar en haard. Ruim omheinde tuin met overdekt terras, speeltoestel en tafeltennistafel. 

Er is gratis Wifi. 

*Indien u tussen de 41 en 43 personen komt dan plaatsen wij op 1 of meerdere slaapkamers een bed bij.

Zie het filmpje en foto’s van  De Schaapskooi!

https://www.youtube.com/watch?v=1pA6_92Og5I
https://myalbum.com/album/08XwAemKjbSq


MAALTIJDSERVICE
Vanuit onze eigen keuken

Onder het motto van ‘gemak dient de mens’ kunt u  
gebruik maken van maaltijdservice uit onze eigen keuken. 
De maaltijden worden bezorgd in uw eigen accommodatie 
op de door u gewenste tijd. Deze service is op basis van 
zelfwerkzaamheid. Hierdoor houden we de maaltijden 
betaalbaar. U heeft de beschikking over vaatwassers met 
gratis vaatwastabletten.
Indien u gebruik maakt van de volledige maaltijdservice, 
dan is er koffie, thee, suiker, melk en jus d’orange  
aanwezig, zodat u gedurende uw verblijf zelf een vers 
kopje koffie en thee kunt zetten. De maaltijden worden 
aangeboden in buffetvorm in de accommodatie.

Volledige maaltijdservice 
Het is mogelijk extra voordelig te kiezen voor een  
arrangement. Voor kinderen hanteren we een aangepast 
tarief*. Prijs is per persoon voor het gehele arrangement,  
dus niet per dag.

 Volwassenen
Arrangement weekend € 50,00
Arrangement langweekend € 76,00
Arrangement midweek € 124,00
Arrangement Pinksteren, Pasen € 80,00
Arrangement Hemelvaart € 111,00
Arrangement Kerst € 76,00
Arrangement Jaarwisseling € 108,00

In overleg kunnen wij, tegen meerprijs, een maaltijd 
vervangen door een barbecue of buffet óf de maaltijden 
serveren in ons horecagedeelte.

Losse maaltijden 
Wilt u geen gebruik maken van onze arrangementen dan 
hebben we ook nog losse maaltijden, waaruit u uw keuze 
kunt maken. Denk aan een brunch, barbecue, buffet, 
snacks. De prijs is per persoon per maaltijd. Voor kinderen  
hanteren we een aangepast tarief*.

 Volwassenen 
Ontbijt € 9,00
Ontbijt/lunch gecombineerd € 12,00
Brunch € 15,00
Lunch € 10,00
3-gangenmenu € 17,50
Soep met broodmaaltijd € 9,50
Buffet € 21,00
Barbecue € 21,00

Friet met mayonaise € 2,80
(minimaal 10 porties)
Snack (kroket, frikandel, kaassoufflé) p/s € 2,15
(minimaal 10 stuks)
Koffie, thee, koffiemelk en suiker € 3,00

Landgoed de Biestheuvel B.V. • Hoogcasteren 25 • 5528 NP Hoogeloon • Telefoon (0497) 59 12 57 • www.biestheuvel.nl

PRIJSINFORMATIE MAALTIJDSERVICE 2023

Heeft u een allergie of dieet ? Meld het ons!  We adviseren u graag.  
Wij rekenen een 10% toeslag voor een allergie/dieet. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 Voor inhoud zie overzicht vanaf pagina 3. 

* Kinderen (3-12jaar) ontvangen 30% korting op bovengenoemde prijzen.
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Gratis activiteiten
Wanneer u gebruik maakt van onze volledige maaltijd-
arrangement, bieden wij u een GRATIS activiteit aan.  
U heeft de keuze uit: Discgolf, Klompengolf, GPS-tocht, 
Minigolf of Reuzenspelen.  

U kunt ook kiezen voor € 5,00 korting per persoon op  
één van onze andere activiteiten (rekening houdend met 
het minimale aantal). Dit is niet van toepassing op de  
workshops. Deze korting geldt alleen voor de personen  
die aan de activiteit deelnemen. 

Drankenpakket
U bent vrij om uw eigen drank mee te nemen*. Om uw  
verblijf zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te laten  
verlopen, kunnen wij voor u ook een pakket dranken  
klaarzetten in de bar van de accommodatie.  
Ongeveer 6 weken voor aankomst ontvangt u van ons een 
bestellijst. Indien u deze lijst invult en twee weken voor uw 
verblijf aan ons terugstuurt, zullen wij ervoor zorgen dat 
uw bestelling op de dag van aankomst gereed staat voor 
gebruik. Na afloop van uw verblijf brengen wij de werkelijk 
verbruikte/aangebroken hoeveelheid in rekening. 

Drank
Prijzen dranken
Fust Dommelsch 20 liter (80 á 90 glazen) € 85,00
Fust Hertog Jan 20 Liter (80 á 90 glazen) € 95,00*
Flesje bier € 1,15
Flesje speciaal bier € 1,75
Fles wijn 0,75 l € 10,00
Fles frisdrank 1,00 L € 2,75
Pak vruchtensap  1,00 l € 2,95
Fles Fuze tea 1,25 l € 3,15
Flesje frisdrank klein € 1,55

Indien u gebruik wilt maken van de tapinstallatie van de bar 
in de accommodatie, dan bent u verplicht om de fusten van 
ons af te nemen. U kunt geen eigen fusten mee nemen en 
aansluiten op onze installatie.

Heeft u specifieke wensen? Maak het ons kenbaar!  
Wij maken voor u een voorstel op maat.
info@biestheuvel.nl

PRIJSINFORMATIE MAALTIJDSERVICE 2023

* Deze hebben wij niet standaard op voorraad, deze bestellen we op maat.
Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

mailto:info%40biestheuvel.nl?subject=
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Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

PRIJSINFORMATIE MAALTIJDSERVICE 2023

INHOUD MAALTIJDARRANGEMENT
Onderstaande arrangementen zijn inclusief 

koffie, thee, koffiemelk, suiker, melk, jus d’orange

Weekendarrangement
vrijdag soep met broodmaaltijd of  
 friet met 2 snacks p.p. en frisse salade
zaterdag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
zondag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch

Langweekendarrangement
vrijdag soep met broodmaaltijd of  
 friet met 2 snacks p.p. en frisse salade
zaterdag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu
zondag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch
 3-gangen-menu
maandag ontbijt

Midweekarrangement
maandag 3-gangen-menu 
dinsdag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
woensdag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
donderdag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch
 3-gangen-menu 
vrijdag ontbijt

Paas- en Pinksterarrangement
vrijdag soep met broodmaaltijd of  
 friet met 2 snacks p.p. en frisse salade
zaterdag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
zondag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch
 3-gangen-menu 
maandag ontbijt/lunch gecombineerd

Hemelvaartarrangement
1e dag soep met broodmaaltijd of  
 friet met 2 snacks p.p. en frisse salade
2e dag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
3e dag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
4e dag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
5e dag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch

Kerstarrangement
1e dag soep met broodmaaltijd of  
 friet met 2 snacks p.p. en frisse salade
2e dag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
3e dag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch
 3-gangen-menu 
4e dag ontbijt

Jaarwisselingarrangement
1e dag soep met broodmaaltijd of  
 friet met 2 snacks p.p. en frisse salade
2e dag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
3e dag ontbijt/lunch gecombineerd
 3-gangen-menu 
4e dag ontbijt/lunch gecombineerd of brunch
 3-gangen-menu 
5e dag ontbijt
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Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

PRIJSINFORMATIE MAALTIJDSERVICE 2023

INHOUD LOSSE MAALTIJDEN

Ontbijt*
Diverse soorten zacht brood
Pistolet of croissant
Gekookt ei
Zoet broodbeleg
Kaas
Diverse vleeswaren
Fruit
Koffie/thee 
Melk
Jus ‘d Orange

Lunch*
Diverse soorten zacht brood
Pistolet of croissant
Warme snack (kroket)
Gekookt ei
Zoet broodbeleg 
Kaas
Diverse vleeswaren
Fruit
Koffie/thee
Melk
Jus ‘d Orange

Brunch*
Diverse soorten zacht brood
Pistolet of croissant
Kippenragout met een pasteitje 
Knakworstjes
Zoet broodbeleg
Kaas
Diverse vleeswaren
Fruit
Koffie/thee
Melk
Jus ‘d Orange
Yoghurt met cruesli

Ontbijt/lunch gecombineerd*
Bij een ontbijt/lunch gecombineerd 
krijg je bij het ontbijt van alles extra, 
zodat je een lunch pakket kunt 
maken of dat je na het ontbijt alles in 
de koelkast zet/afdekt en dat je dan 
rond lunchtijd alles weer op tafel zet. 
Mocht je te kort komen, laat het ons 
weten (graag 1 uur vooraf).

Soep met broodmaaltijd*
Diverse soorten zacht brood
Zoet broodbeleg
Kaas
Diverse vleeswaren
Met soep van de dag

*De inhoud kan variëren.
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Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

PRIJSINFORMATIE MAALTIJDSERVICE 2023

3-GANGENMENU BIJ LANDGOED DE BIESTHEUVEL
U mag zelf uw 3-gangenmenu samenstellen.  

Per dag kunt u een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht kiezen.  
Voor de gehele groep dienen dezelfde gerechten te worden gekozen.

Voorgerechten:
V1. Groentesoep
V2. Kippensoep 
V3. Tomatensoep
V6. Bospaddenstoelensoep
V8. Zalmcocktail (meerprijs € 0,60) 

V9. Kipcocktail (meerprijs € 0,60)
V10. Krabcocktail (meerprijs € 0,60)
V11. Gegrilde paprikasoep
V12. Preisoep

Hoofdgerechten:
H1. Varkenshaaspuntjes met stroganoffsaus 
H2. Kipstukjes in satésaus
H3. Varkensschnitzel met pepersaus
H5. Zalmfilet met tuinkruidensaus
H7. Kipfilet met champignonsaus
H8. Huisgemaakte gehaktbal in jus
H9. Kip op Biestheuvelse wijze 

H10. Macaroni Bolognaise*
H11. Sausijsjes in jus
H12. Beenham met honingtijmsaus
H14. Runderstoofvlees in trappistensaus
H16. Kip yakitori (kipstukjes in oosterse saus)
H17. Rundersucade met champignonjus

* Wordt geserveerd met stokbrood en een salade, i.p.v. een bijgerecht

U kunt een keuze maken uit één van de volgende bijgerechten:
B1. Aardappelschijfjes
B2. Aardappelpuree
B3. Frietjes
B4. Aardappelgratin

B5. Gekookte krieltjes
B6. Aardappel kroketten 
B8. Gekruide rijst
B9. Aardappelwedges uit de oven

Bij alle gerechten worden warme groente en salade geserveerd.

Nagerecht:
N1. Vanillevla 
N2. Aardbeienkwark 
N4. Vanille ijs met slagroom 
N5. Witte chocolademousse
N6. Chocoladevla 
N7. Aardbeienbavarois 

N8. Bosvruchtenkwark  
N9. Panna cotta met advocaat 
N10. Chocoladebavarois 
N11. Aanvulling: Warme kersen (meerprijs € 0,60)
N12. Bastogne ijstaart
N13. Vers fruit salade

U kunt tegen een kleine meerprijs kiezen voor een BBQ of buffet ( zie volgende pagina).
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Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

PRIJSINFORMATIE MAALTIJDSERVICE 2023

Buffet i.p.v. 3-gangenmenu (meerprijs € 3,50 p.p.)
Koude gerechten: 
Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Salade met gepocheerde zalm
Sperziebonensalade
Salade gemarineerde kip
Gemengde groene salade
Stokbrood met diverse smeersels

Warme gerechten:  
Huisgemaakte gehaktballen in jus
Scampi’s (gepeld) in een chili roomsaus
Kipstukjes op Biestheuvelse wijze (zoet, pittige saus)
Stoofpot van diverse groenten

Nasi
Frietjes

Barbecue i.p.v. 3-gangenmenu (meerprijs € 3,50 p.p.)
Gemarineerde runderspies
Nacho barbecue worst
Gemarineerde kipspies
Gemarineerde speklap

Gegarneerde rundvleessalade
Aardappelsalade met linzen
Sperziebonensalade
Gemengde groene salade

Satésaus
Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise
Stokbrood met diverse smeersels

Nog een dessert erbij? 
Bestel dan bijvoorbeeld Vanille ijs met slagroom en  
warme kersen voor € 3,50 per persoon.  
Voor andere opties neem dan contact met ons op.


