Proef 't Platteland
“Asperges en Uitjes in 't Groene Hart”
Arrangement 1

Aspergerondleiding: “De boer opgaan”

T/m 20 pers. 21+ pers.

Duur: 1,5 uur
Ontvangst op de Aspergehof. Aanvang met een film en presentatie over de
€ 9,50 p.p.
Vanaf 8 personen geschiedenis van asperges. Tijdens de rondleiding krijgt u nog meer informatie
April t/m eind juni over asperges. En u mag zelf asperges steken. Dit alles onder het genot van een
glaasje in het veld (kinderen 6 t/m 16 jaar a € 6,00)

€ 9,00 p.p.

“De boer op XL”
Duur: 2 uur
Vanaf 8 personen
April t/m eind juni

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. Er volgt een film en presentatie
€ 17,50 p.p.
over de geschiedenis, teelt en oogst van asperges. Tijdens de rondleiding leert
u meer over deze witte dame. En u mag zelf asperges steken. Na de
rondleiding is er een proeverij met een kopje soep en heerlijke aspergehapjes.

€ 16,00 p.p.

Arrangement 2

“Er wel pap van lusten”

Duur: 3,5 uur
Rondleiding door de aspergevelden, een film en presentatie over de
€ 35,00 p.p. € 33,50 p.p.
Vanaf 10 personen geschiedenis en teelt van asperges. In het veld krijgt u meer informatie over
April t/m eind juni asperges en mag u zelf steken. Dit alles onder het genot van een glaasje.
Aansluitend een 3gangen aspergeproeverij met aspergesoep en asperges a la
Flamande (met ambachtelijke ham, eitjes, botersaus en krieltjes). Voor toe ijs
met aardbeien, koffie/thee en iets zoets.

Arrangement 3
Duur: 2 uur
Vanaf 4 personen
April tm eind
oktober.
De All-rounder
afvalrace
Gehele jaar

Arrangement 4

“Een balletje kan raar rollen”, (B)oer Hollands golf en spellen
parcours
Het parcours bestaat uit negen holes, waarvan 6 golf holes en 3 holes met
spellen. Het spel draait om behendigheid en slim spelen. Door de combinatie
met andere spellen kan de winnaar tot het einde variëren. Inclusief 1
consumptie p.p. (non-alcoholisch)

€ 9,50 p.p. € 9,00 p.p.

Dit arrangement is een ideaal (team)uitje voor alle leeftijden. De All-rounder
wordt op alledaagse vaardigheden getest. Je hoeft niet bij elke opdracht de
beste te zijn. Het is wel belangrijk niet als laatste te eindigen Minimaal 16
deelnemers. Kijk voor meer informatie bij arrangement 14.
“Linke Soep” boerenlunch met rondleiding

Duur: 3,5 uur
Vanaf 8 personen
Gehele jaar

Rondleiding over de boerderij langs de aspergevelden. Uitleg over de teelten
en met name de aspergeteelt. In het seizoen kunt u wellicht zelf een asperge
steken. Bij terugkeer kunt u genieten van een heerlijke boerenlunch met
streekproducten. Ambachtelijke soep, ovenheerlijke broodjes, huisgemaakte
salades, diverse smaken boerenkaas, vleeswaren en fruit staan voor u klaar.
Inclusief melk, boerenkarnemelk en sap.

Boerenlunch
Gehele jaar

Een boerenlunch of broodjeslunch zonder rondleiding is ook mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden.

Arrangement 5

“Vlees in de kuip” boerenbarbecue met klompengolf

€ 25,00 p.p. € 24,00 p.p.

Duur: 4,5 uur Vanaf Gebruik van het 9-holes golf en spellenparcours, incl een picknickmand met € 35,00 p.p. € 33,50 p.p.
10 personen
versnaperingen uit de streek halverwege. Aansluitend lekker zelf kokkerellen
Maart t/m oktober op de BBQ met vijf verschillende soorten vlees (o.a. hamburgers, saté etc)
verse huisgemaakte salades, warme en koude sauzen, assortiment aan brood
met kruidenboter. Als dessert een schaal heerlijk vers fruit. Inclusief een kopje
koffie / thee en iets zoets ter afsluiting.
Boerenbarbecue
Gehele jaar

De boerenbarbecue, een luxe barbecue of een winterbarbecue zonder
klompengolf; het is zeker mogelijk vanaf € 26,00 p.p.
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Arrangement 6
Duur: 4 uur
Vanaf 8 personen
Maart t/m oktober

Boerenbuffet
Gehele jaar

Arrangement 7
Duur: 2,5 a 3 uur
Vanaf 8 personen

“Tussen soep en aardappels” buffet met klompengolf
T/m 20 pers. 21+ pers
Gebruik van het 9-holes golf en spellenparcours, incl. een picknickmand met € 35,00 p.p. € 33,50 p.p.
versnaperingen uit de streek halverwege. Bij terugkeer uit het veld staat er een
heerlijk boerenbuffet voor u klaar. Ambachtelijke soep, diverse huisgemaakte
salades, saté met een pittige satésaus, grootmoeders gehaktballetjes in chefs
saus, broodassorti, kruidenboter en fruit voor toe. Incl. een kopje koffie/thee en
iets zoets ter afsluiting.
* Een boerenbuffet zonder klompengolf maar met een schilderarrangement is
natuurlijk ook mogelijk.
Creatieve workshop: “Boerderij-art”

Ook als
kinderpartijtje
vanaf 10 jaar.

Met thema’s zoals “Knappe Koppen”, “Dikke Konten”, “Hippe Kippen”, € 35,00 p.p.
“Boerenboel” of “Groei & Bloei” maakt u een vrolijk schilderwerk. Niet á la
Rembrandt of Picasso maar op uw eigen unieke manier. Door te werken met
basislijnen uit één van de bovenstaande thema’s is het voor iedereen mogelijk
om een écht, uniek en zelf geschilderd kunstwerk mee naar huis te nemen. Incl.
een doek van 40x50cm, alle materialen, koffie, thee, iets zoets en een drankje
tijdens de workshop.

Arrangement 8

Een schilderdoek 60x80cm kan ook: meerprijs doek en materialen a € 15,00
Creatieve workshop: “Gooi en smijtwerk”

Duur: 1,5 uur
Vanaf 8 personen

€ 32,50 p.p.

€ 30,00 p.p.

Duur: 2,5 uur
Leer alles over de herkomst en bijzonderheden van chocolade! Daarna volgt € 37,50 p.p.
Vanaf 10 personen uitleg over de materialen en de recepten. Tijd om aan de slag te gaan. Meng
en proef net zo lang tot de praline vulling op smaak is. Met room, kaneel, rum
Gehele jaar
of aspergelikeur. En dan de chocolade; om je vingers bij af te likken….
Natuurlijk neem je na de workshop een doosje heerlijke bonbons mee naar
huis. Incl. koffie, thee, iets zoets en een drankje en hapjes tijdens de
workshop.

€ 36,50 p.p.

Ook als
kinderpartijtje
vanaf 10 jaar.

Schilderen zoals u nog nooit geschilderd heeft! Ga helemaal los met verf en
verras uzelf en uw vrienden met uw talent. Volgens technieken anno 2016
gooit u de verf en smijt er een ander kleur overheen. Daarna druppelt, veegt
en floddert u net zo lang tot er een heus kunstwerk ontstaat. Het kunstwerk
mag u mee naar huis nemen. Incl. een doek van 40x50cm, alle materialen en
ontvangst met een kop koffie of thee.

€ 33,50 p.p.

Een schilderdoek 60x80cm kan ook: meerprijs doek en materialen a € 15,00
Arrangement 9 Chocolade workshop: “Een snoepreisje”

Arrangement 10 Culinaire Workshop: Chutneys en Jams
Duur: 2 a 2,5 uur Precies weten wat er in je jam of chutney zit? Geen suiker maar echt fruit
€ 37,50 p.p.
Vanaf 10 personen proeven! Zonder geur- of kleurstoffen. Fruitsoorten en kruiden combineren of
Gehele jaar
mengen met verrassende ingredienten zoals rum of bessenlikeur. Het
eindresultaat neemt u mee naar huis! Tijdens deze workshop leert u de
basistechnieken voor het maken van heerlijke potten jam of chutney van vers
fruit en kruiden. Iedere deelnemer gaat met 2 potten zelfgemaakte jam of
chutney naar huis.
Incl. koffie, thee, iets zoets en een drankje en hapjes tijdens de workshop.
Arrangement 11 Kookworkshop “Je eigen boontjes doppen”

€ 35,00 p.p.

Duur: 4,5 tot 5 uur Heeft u passie voor koken, proeven en eten beleven? Onze kookworkshops
€ 74,00 p.p.
Vanaf 10 personen zijn een ware belevenis. U start met een rondleiding op de boerderij als
Gehele jaar
voorproefje. Daarna gaat u aan de slag begeleid door professionele koks.
Alles staat klaar; de vuren zijn opgestookt, de rookoven in de aanslag, koken
maar. Er zijn diverse thema's mogelijk; Asperges, Italiaans, Reis om de
Wereld, 3 of 4 gangen etc.
Deze kookworkshops zijn all-in en compleet.

Op maat
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Arrangement 12 Stoere kookworkshop “Voor hete vuren staan”

T/m 20
pers.
Duur: 4,5 uur
Na het ontvangst gaan we direct aan de slag. Eerst een kookvuur bouwen. Dat € 65,00 p.p.
Vanaf 10 personen vereist kunde en veilig werken. Zodra de potten, ketels en vuur-schalen warm
Gehele jaar
zijn, gaan de gasten aan de slag met de recepturen. Zalm roken, gebakken
ananas, rijst met een groentestoof of een heerlijke sticky kip.
Na het koken zal buiten op gepaste wijze het diner gegeten worden. Deze
workshop is inclusief koffie, thee en iets lekkers. Drankjes op basis van
nacalculatie. Bij minder dan 15 personen wordt het vaste minimum bedrag
van € 975 aangehouden.

21+ pers.
€ 62,50 p.p.

Arrangement 13 Culinair arrangement: “Private Dining”
Duur: 3 uur Vanaf Binnenkort een jubileum, familiediner of een groep vrienden over de vloer?
10 personen
Ziet u op tegen het werk, de rommel en tijd van een feest, informeer bij de
Gehele jaar
Aspergehof. U hoeft geen boodschappen te doen of uren in de keuken en dan
nog de afwas. U kunt al uw tijd aan uw gasten besteden, de kok bereid een
heerlijk diner van amuse tot aan het dessert.

Op maat

Arrangement 14 Actief arrangement: “de All-rounder afvalrace”
Duur: ca. 3,5 uur De All-rounder wordt op alledaagse vaardigheden getest. Je hoeft niet bij elke € 42,50 p.p.
Vanaf 16 personen opdracht de beste te zijn. Het is wel belangrijk niet als laatste te eindigen,
Gehele jaar
want dat betekend dat je het spel moet verlaten. De laatst overgebleven twee
spelers gaan de strijd met elkaar aan om de prijs en de eer.
De opdrachten varieren van heel simpel tot heel uitdagend. Alle vaardigheden
van de deelnemers worden op de proef gesteld, zo brengen zij een ei naar het
nest, vegen hun eigen straatje schoon en knippen een lint door op precies 8,40
meter. De All-rounder kan rekenen, inschatten, is innovatief en slim. Niet
voor niets een All-rounder. Inclusief 3 consumpties, borrelgarnituur en een
ronde bittergarnituur.
Arrangement 15 Sprokkel fietstocht
Duur: 4 uur
Vanaf 8 personen
Van maart tm
oktober mogelijk
Niet op zondag.

De lekkerste fietstocht langs de mooiste boerderijen uit de streek. Al fietsend Vanaf
sprokkelt u heerlijke producten bij elkaar. Op iedere boerderij bent u welkom € 32,50 p.p.
het boerenleven te ervaren. Bij de ene boer krijgt u een melkproeverij, bij een
andere haalt u de boter en kaas of stopt voor een kopje koffie met taart. Bij
terugkomst op de Aspergehof staat er een tafel voor u gedekt en kunt u
genieten van al het lekkers dat u opgehaald heeft.

Dit arrangement bevat een routebeschrijving, alle streekproducten die u
onderweg ophaalt en het afsluitende lunch / diner of barbecue die uw uitje
compleet maakt. Exclusief fietshuur.
Arrangement 16 Fietstocht “Bikes and bites”
Duur: 6,5 tot 8 uur Fietsend door het Groene Hart, dwars door een prachtig polderlandschap
Vanaf 2 personen afgewisseld met dorpjes, kerken en molens. Deze route is uitgezet langs
Ca. 45 km
knoppunten maar ook verbonden door verrassende onbekende paadjes.

Vanaf
€ 39,50 p.p.

U start met koffie en gebak bij de Aspergehof. Daarna doet u vier verrassende
locaties aan voor een amuse, soep, en nog twee gangen.
Exclusief fietshuur. Informeer naar de fietstochten met andere afstanden.

Arrangement 18 Boeren High Tea
Duur: 2,5 uur
Vanaf 4 personen
Gehele jaar

Iets te vieren of gewoon gezellig met vrienden genieten? Reserveer dan een
High Tea. Buiten op het terras als het weer het toelaat of binnen op een fijne
plek. Eerst genieten van zoete hapjes zoals petit fours, brownies,
ambachtelijke cheesecake, scones met room en huisgemaakte jam. Gevolgd
door hartige sandwiches met roomkaas, tonijnsalade, warme quiche en
bladerdeeghapjes. Natuurlijk staan er potten thee met allerlei smaken. Heb je
liever een kopje koffie, dat kan ook. Drankjes op nacalculatie.
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€ 21,50 p.p.

€ 40,00 p.p.

Arrangement 19 “Varen tussen kaas en asperges”

T/m 20
pers.

Duur: ca. 5 uur
U wordt ontvangen bij de Aspergehof met koffie/thee en iets lekkers. Daarna
Vanaf 10 personen volgt een rondleiding over de boerderij en langs de aspergevelden. In het
Niet op zondag
seizoen kunt u zelf asperges steken. Met de boot vaart u naar de kaasboerderij
waar u een kijkje mag nemen in de kaasmakerij. En natuurlijk kaas proeven.
Tijdens de terugvaart geniet u van een heerlijke boerenlunch. Kosten
koffie/thee/lekkers, rondleidingen, 1 drankje en broodjeslunch.
€ 32,50 p.p.
Rondvaartsloep incl. schipper | max 12 personen | voor 3 uur | € 350,-Rondvaartsloep incl. schipper | max 24 personen | voor 3 uur | € 375,-Rondvaartsloep incl. schipper | max 35 personen | voor 3 uur | € 400,-Rondvaartboot incl. schipper | max 56 personen | voor 3 uur | € 455,-Arrangement 20 Locatiehuur
Huur per uur “grote ontvangstruimte” ( tot ca.100 personen) incl. gebruik
muziekinstallatie, koelingen en inrichting.
 groepen 25-35 personen
 groepen 35–55 personen
 56 en meer personen









Tijd vooraf voor versieren en voorbereiding
Gebruik servies en afwasruimte/afwasmachines:
Gebruik terras incl stoeltjes, picknicktafels, parasols
Toeslag verwarmen van de ruimte (november t/m maart)
Verplicht medewerker/ster van de Aspergehof voor hand en spandiensten
Bijdrage eindschoonmaak
Catering door derden op afkoop.

Huur per uur “mooie kamer” (25 tot 30 personen) incl. eigen keuken
 Toeslag verwarmen van de ruimte (november t/m maart)
 Verplicht medewerker/ster van de Aspergehof (excl Btw)
 Bijdrage eindschoonmaak
 Catering door derden op afkoop.
Arrangement 22 Uitbreidingen van arrangementen
Voor presentaties is er een podium beschikbaar inclusief licht, geluid en
microfoons. U kunt het podium huren van toneelvereniging W.A.T.
 Gebruik beamer met scherm
 Gebruik 2 draadloze microfoons (zonder toneel)
 Extra koffie /thee /koekje (kan op tafel)
 Extra koffie /thee /cake (kan op tafel)
 Extra koffie /thee /appeltaart, gebakassorti of etagères met zoete hapjes
(met de kan op tafel)
Losse consumpties:
 koffie en thee
 frisdranken per glas
 diverse sappen per glas
 bier per flesje
 wijn (wit, rood, rosé) per glas
 Hollandse plank met div. soorten kaas, worst ed. a
 bittergarnituur 3 stuks p.p.
 borrelgarnituur mix a
Prijswijzigingen onder voorbehoud. Bedragen arrangementen en consumpties
zijn inclusief BTW. Huur ruimtes, arbeid en toeslagen zijn exclusief BTW
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€ 35,00 p/u
€ 40,00 p/u
€ 45,00 p/u
€ 15,00 p/u
€ 30,00
€ 25,00
€ 38,00
€ 19,50 p/u
€ 25,00
€ 3,50 p.p.
€
€
€
€
€

20,00 p/u
20,00
19,50 p/u
15,00
3,50 p.p.

€
€
€
€
€

35,00
20,00
12,50
4,50
4,95

€

6,25

v.a.
€
€
€
€
€
€
€

€ 2,00
2,50
3,00
2,75
3,25
4,25 pp
3,75 pp
2,95 pp

21+ pers.

€ 32,50 p.p.

