Maak gebruik van onze uitgebreide
keuzemenu’s voor groepen!

Classic
3-GANGENMENU

Mogelijkheden om uw
menu exclusief te maken!
Aperitief bij binnenkomst - € 6,50 p.p.
Kir Royal, prosecco met crème de cassis.

Voorgerecht
- Keuze uit 2 soorten seizoensoepen

Amuse - € 3,75 p.p.
Keuze van de chef

Hoofdgerecht
- Gebakken zalm in witte wijnsaus met citroen
- Varkenshaas
-	Kipsaté Tante Door

Tussengerecht - € 5,75 p.p.
Keuze tussen vlees/vis
Granddessert - meerprijs € 3,75 p.p.
Sluit de maaltijd af met een groot & divers dessert
Koffie compleet - € 6,75 p.p.
Onze (h)eerlijke koffie met meerdere zoete
gerechtjes

Deluxe
3-GANGENMENU
Hoofdgerecht met keuze uit
- Biefstuk
- Visvangst van de dag
- Varkenshaas
- Kipfilet Tante Door

€26,50
pp

Nagerecht
-	Dessert met ijs van IJsboerderij
Middelbroeck
-	Koffie of thee met streek(fruit)gebakje /
gele room / slagroom

Ook verzorgen wij Walking Diner, High Wine,
High Tea!

Voorgerecht
- Carapaccio
- Pittige garnalen
- 2 soorten seizoensoepen

De gerechten worden geserveerd
met bijpassende saus, friet en
seizoensgroenten.

€34,

50

pp

De gerechten worden geserveerd
met met bijpassende saus, friet
en seizoensgroenten.
Nagerecht
- Dessert met ijs van IJsboerderij Middelbroeck
- Kaasplankje met kazen uit de streek
-	Koffie of thee met streek(fruit)gebakje / gele
room / slagroom

Wilt u meer informatie of wilt u
reserveren? Wij helpen u graag verder!
info@mariajohannahoeve.nl of tel. 0183-589524

BBQ Deluxe

Het vlees wordt voor u gebakken!

-	Ambachtelijk wit en bruin speltbrood van
Bakkerij Trappenburg met kruidenboter /
aioli / tapenade
- Huisgemaakte aardappelsalade
- Rauwkostsalade
- Ham met meloen
- Rundvleessalade
- Carpaccio

€35,50

-

Kipsaté Tante Door
Rosbiefsteak
Visspies
Megaburger
Varkenshaas-spies

pp

Vanaf onen
rs
20 pe

-	Diverse soorten ijs van IJsboerderij
Middelbroeck met vers fruit en slagroom
Al het vlees komt van keurslager Muilwijk uit Ameide.
Onze Tante Door kip is 100% Hollands en groeit op in een
natuurlijk leefklimaat.

Kom ook golfen met een groep!
CHALLENGE-TOUR
Op onze driving range maakt u kennis
met verschillende golftechnieken!

Voor een uitdagend en
sportief bedrijfs- of familieuitje in de buitenlucht!

Wat gaat u beleven?

• Begeleiding door PGA-Golfprofessional(s)
• Golfclinic met wedstrijdelement
inclusief een prijs voor de winnaar!
• U speelt een golf-parcour en verzameld punten
• Golftechnieken: Golf-swing, chippen en putten.

Een ac
t
makin ieve kennis
g met
golf!

€25,00

Tijdsduur: 1,5 uur
Minimaal 8 personen

pp

RYDER-CUP
Verkorte kennismaking met golf én
het spelen op de 9par3 golfbaan.
Wat gaat u beleven?

• Begeleiding door PGA-Golfprofessional(s)
• Golftechnieken: Golf-swing en putten.
• Spelen van ca. 7 holes

Uniek
e
Spelen golf-ervarin
g
als Tig
er Wo
ods

!

Tijdsduur: 2 uur
Minimaal 8 personen

MASTERS
TOURNEMENT

pp

ROOKIE-TOUR

Golfclinic voor alle niveau’s én het spelen van
de 9 holes in wedstrijdvorm.
Wat gaat u beleven?

• Begeleiding door PGA-Golfprofessional(s)
• Golfclinic op de driving range,
voor beginners en/of gevorderden
• kleine pauze incl. een consumptie
• Spelen van 9 holes
• Incl. wedstrijdelement met
een prijs voor de winnaar!

Incl. p
a
een dr uze met
ankje!

€29,50

€39,pp

Tijdsduur: 3 uur
Minimaal 8 personen

Wilt u meer informatie of wilt u
reserveren? Wij helpen u graag verder!
info@mariajohannahoeve.nl of tel. 0183-589524

Groepen t/m 8 personen mogen,
na een korte golfinstructie, zonder extra
begeleiding spelen op de baan.
Wat gaat u beleven?

• Spelen van 9 holes
• Korte uitleg door een vrijwiligger

Gesch
ik
gezels t voor klein
chapp
e
en
Tijdsduur: 1,5 uur
Maximaal 8 personen

€18,50
pp

