Een heerlijke beleving voor groot & klein
(voor de échte kinderfeestjes en schoolreisjes hebben wij een aparte flyer)
Ook tijdens deze COVID CORONA periode kunt u gelukkig bij ons terecht. DANK JULLIE WEL DAT JULLIE AAN ONS
DENKEN! ERG LIEF!!!
We dienen wel, ook bij groepsbezoek, ons met zijn alle covid’19 richtlijnen te houden welke “wij” niet bedenken maar
onze overheid. Op onze website kun je ten alle tijden de actuele maatregelingen vinden. Heb je hier vragen over?
Bel of mail ons even! Samen vinden we een weg.
Uiteraard is het belangrijkste dat ieder vrij is van klachten en gezind is. Bij ziekte of verdenking van COVID’19 mag er
uiteraard altijd kosteloos geannuleerd worden.
Wij hebben op ons terrein geen lopende “bediening”of “serveersters”
Horeca bestellingen gaan met jullie eigen telefoon-lezer en wij zetten het op de afhaaltafel voor u om het zelf af te
halen. Zo hoeft u nooit op bediening te wachten en kunt u lekker blijven zitten. Wilt u liever op een andere manier
betalen? Dat kan uiteraard ook! Dan mag je bij de kassa los bestellen en daar betalen op jullie gewenste manier.
Buiten hebben wij een echte boerderij beleving. Onze stallen zijn tijdens de openingstijden altijd toegankelijk.
Tijdens een bezoek kunt u de kinderen heerlijk laten spelen op onze boerderij en het puur aarden(n) beleving park.
Ondertussen geniet u zelf van de horeca en elkaar met zicht op de kinderen.
Elke openingsdag hebben we minimaal 1 gratis activiteit waaraan u deel kunt nemen, samen met de andere gasten. Wij
kunnen vooraf geen informatie geven over deze activiteit. Deze staat op de dag zelf met het tijdstip op het krijtbord, in
de speeltuin. Natuurlijk kunt u op de dag zelf los van de kaart eten en drinken bestellen.
Maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van speciale groepsarrangementen.
Dan kiest u vooraf, per mail of telefonische afspraak, wat u graag wilt reserveren
Hieronder leest u de vele mogelijkheden m.b.t. het eten en drinken. Wilt u het bezoek uitbreiden met een extra
activiteit voor jullie groep alleen? Deze mogelijkheden vind u ook in deze flyer. Bij vragen, of andere ideeën weet u ons
te vinden.

Entree
Volwassenen betalen € 0,50 entree en baby’s tot 1 jaar hebben gratis toegang.
Parkeren is ook gratis
Entree kinderen 1 – 12 jaar: € 9,50 per kind hoogseizoen
Laagseizoen entree seizoen €6,95
(We hebben 10 rittenkaarten voor groepen , de ritjes welke niet opmaakt
kun je nog een haf jaar gebruiken en ze zijn niet persoonsgebonden!
Je hebt dan bij na 50% korting op de entree voor de kinderen, via de site ,
bij tickets kopen kun je deze aanschaffen!)
Kom je met een grote groep dan berekenen wij korting op het entree.
*excl. camping bezoek, volwassenen losse bezoekers op de
camping, betalen het camping bezoekerstarief, zie prijslijst camping)

Ontvangst mogelijkheden voor groepen vanaf 10 volwassenen en 6 kinderen
- Ontvangst met koffie en thee, appeltaart, seizoenstaart óf huisgemaakte arretjescake, € 7,95 p.p. incl. slagroom!
(thermoskannen staan gezellig met kop en schotel op tafel, het gebak serveren wij uit)
- Ontvangst met koffie en thee en een boerenlekkernij (wisselend assorti) € 5,95 p.p.
(thermoskannen staan gezellig met kop en schotel op tafel, en er staan sfeervolle manden met lekkers)
- Losse kannen koffie en thee kosten € 12,95 per kan (inhoud: 8 kopjes).
- Een leuke fotoslagroomtaart met een leuke foto van u of een favoriet thema met natuurlijk een kaarsje € 49,95
(ongeveer 10 punten, helaas kan dit niet goedkoper, eigen taart is niet toegestaan, wilt u een kindje kaarsjes laten
uitblazen? En vind u de slagroomtaart te kostbaar? Dan verzinnen we met u een ander alternatief! )
- Kan water met ijs, munt en citroen met glaasjes op tafel € 5,00 (ongeveer 10 glaasjes) (Dit is echt een tip bij veel spa
blauw drinkers in de groep, je bent dan zeker goedkoper uit met een kan om te delen!)
- Feestelijk ontvangst kinderen vanaf 6kids : kan ranja (gaan ongeveer 8 bekers uit) + feest-toren met lekkers
(snoepjes/chipjes/fruitjes/koekjes, eenmalig € 17,95 (minder kinderen, u betaald altijd voor 6)
- losse kan ranja € 3,75
(Eigen taart is niet toegestaan i.v.m. de voedselwarenwet en hygiëne.
Wij kunnen rekeninghouden met voedselintolerantie en dieetwensen, hiervoor zijn wij wel genoodzaakt een meerprijs te
rekenen. U dient dit vooraf aan te geven.)

Een borrel hapje:
Portie Boeren Nacho’s met huisgemaakte saus
Kleine frikadelletjes per 8 stuks
Portie Brabantse bitterballen 8 stuks
Portie gemengde bittergarnituur 10 stuks
Portie Vega bittergarnituur 8 stuks
Portie Nootjes

€ 12,95
€ 4,50
€ 5,95
€ 8,45
€ 9,95
€ 4,50

1 Etagère met stukjes van diverse kleine taartjes en gezellige kleine hapjes € 24,95 (ongeveer per 7 personen, maar je
kunt het natuurlijk met meer of minder delen)
Koude Boeren borrel plank
€ 26,95 (ongeveer 4 personen, maar je kunt het natuurlijk met meer of minder delen)
(met brood, diverse smeersels, nootjes, chips, fruit, komkommer, kaasjes en worst & ui en augurk en bitterballen)
Fruitmand met banaan en appel: wij vullen de mand met fruit. Het fruit kost € 1,50 per stuk

Eten voor groepen:
Er zijn verschillende manieren om een invulling te geven aan het eten
en drinken als u ons bezoekt.
Naast de mogelijkheden hieronder besproken, hebben wij een
menukaart met daarop veel lekkere huisgemaakte producten.
Een bierkaart, een drankkaart. Het is niet toegestaan om bij ons eigen
eet- en drinkwaren mee te nemen. U kunt het bezoek niet afkopen
vooraf. Wij hanteren eerlijk prijzen en denken graag met u mee zodat
er niet teveel voedsel verspilling is en u onnodige kosten heeft!
*Wij kunnen tegen meerprijs rekening houden met allergie en
dieetwensen, wel even vooraf aangeven.

Heerlijke Boeren Smul en brood planken
Inmiddels favoriet bij vele gasten! Onze Boeren smul en broodplanken gecombineerd te bestellen vanaf 6 volwassenen.
Lekker te smullen, met voor ieder wat wils. Deze planken hebben verschillende hapjes, van saté tot gebakken eitje,
frietjes, komkommer en blokjeskaas, brood, salade, met verschillende smeerproducten etc. etc. Dit assortiment is
wisselend met koude en warme hapjes. We hebben deze planken vanaf 2 personen. Wat een super beleving is om deze
planken niet op 1 tijdstip uit te serveren, maar verspreid over de dag. De hele tijd lekker prikken en smeren. Je start dan
met wat koude hapjes en gedurende de tijd later zal worden zijn het warme hapjes welke meer vullen.
We bespreken vooraf hoeveel planken u wilt. De planken zijn geschikt als diner, maar dit kan ook als lunch goed
geserveerd worden, of dus de gehele dag door gezellig eten! De kosten zijn € 49,95 voor 2 personen. Maar het is écht
niet altijd nodig om voor iedere gast 1 persoon te tellen. Zeker niet als je ook nog start met bijvoorbeeld taart of een
lekkernij en er ook minder grote eters bij zitten. Wij adviseren graag!
(*Wij kunnen tegen meerprijs rekening houden met allergie en dieetwensen, dit dient u wel vooraf aan te geven)
Wilt u genieten van de planken met de groep als diner? Dan kunt u vooraf aan de planken een kop huisgemaakte
boeren soep van het seizoen nemen met brood. Niets uit blik, bij ons hebben we altijd ouderwetse goed gevulde
soepen. De kosten voor een kop soep met brood en boter zijn € 6,95 per persoon)
Voor de kinderen hebben wij speciale kidsschalen voor €6,95 per kindje, zie later in de flyer!

Boeren Broodjes Parade
Vanaf 6 volwassen kunt u ook kiezen voor een gezellige boeren broodjes
parade op houtenplanken! Diverse heerlijke broodjes met lekker en zeer
divers beleg, zoals, roomkaas, ham, tonijnsalade, zalm, kaas, maar ook
bijvoorbeeld kroket en frikadel en gehaktballen! Laat u maar lekker
verrassen. Iedereen heeft wel wat lekkers en zal zijn of haar buikje vol
smullen!
*Inclusief 1 ronde koffie en thee in thermoskannen & 1 beker ranja per
kindje in de kannen voor de kinderen. Kosten € 17,95 per volwassene
(Kinderen 1 tot 12 jaar aangepaste broodjes met oa. ook zoetbeleg)
€ 9,75 per kindje (Excl. entreetarief).
*Andere dranken worden apart in rekening gebracht
Eventueel kunt u vooraf aan de broodjes parade genieten van een huisgemaakte boeren kop soep van het seizoen met
brood en smeersel voor € 6,95 per persoon. Natuurlijk kunt u dit buffet uitbreiden met tosti’s of Brabantse
worstenbroodjes tegen meerprijs.
*Wij kunnen tegen meerprijs rekening houden met allergie en dieetwensen, wel vooraf aangeven.

Met zijn alle gezellig frietjes eten!
Friet met diverse snackjes €9,95 per volwassenen persoon.
Een volwassenen portie friet met heerlijke garnituur. En daarbij etagere’s met gezellige diverse snacks. (er zitten
gemiddeld 1 ½ snacks per volwassenen bij) De frietjes worden geserveerd in gezellige manden en de salades op een
mooie manier gepresenteerd.
Deze frietjes en snacks worden uitgeserveerd in mandjes en etagères om zelf op te scheppen, de salades en sausjes
worden ook apart uitgeserveerd.
Voor de kinderen adviseren wij onze kidsschalen. Wilt u extra snacks of aparte sauzen zoals speciaal saus of satésaus,
dan kunt u dit apart bestellen en zijn de prijzen geldig van de menukaart.
*Wij kunnen tegen meerprijs rekening houden met allergie en dieetwensen, wel vooraf aangeven.

Kidsschalen:
Wij hebben inmiddels ruime ervaring met eten voor de kinderen. Daarom adviseren wij altijd om onze kidsschalen te
bestellen. Dit kan vanaf 6 kinderen. Het is prima te combineren met eetkeuzes van voor de volwassenen welke
hierboven genoemd worden. Wij serveren deze schalen het liefst een ½ uur eerder uit, vóórdat we het eten van de
volwassenen uit-serveren. U weet dan zeker dat de kinderen het eten op hebben, en zo heeft u zelf de tijd om ze te
helpen en kunt u daarna zeker zelf van het eten genieten met de andere volwassenen samen (het zijn namelijk vaak
dezelfde die koud eten hebben omdat ze de kindjes helpen
) Zo is het eten van elke volwassenen nog warm.
De schalen zijn een mix van diverse kleine snackjes, frietjes en poffertjes! Dat is super feestelijk! Kinderen hoeven niet
vooraf te kiezen. En er is geen spijt achteraf. Het is altijd goed! Op EXTRA aanvraag kan er ook een schaal met tosti’s of
worstenbroodjes bijstaan, tegen meerprijs of ter vervanging van.
Kidsschalen gaan vanaf 6 kids: Bordjes staan op tafel. Wij serveren in een schaal frietjes uit, en kleine snackjes en
poffertjes, fifty-fifty. Bijvoorbeeld: Dus bij 20 kids heeft u voor 10 kids friet + snack en voor 10 kids poffertjes. De
kinderen kunnen dan ter plekke kiezen wat ze willen, hoeven niet vooraf te kiezen. Ze kunnen zelfs beide nemen en zelf
alles mixen. Mayonaise, appelmoes en curry zit bij de prijs in. Extra sauzen worden apart in rekening gebracht. Heeft u te
weinig en besteld u bij? Dat kan, dan rekenen we de prijs van de menukaart. Kosten zijn € 6,95 per kindje.
Inclusief een raket waterijsje als alle bordjes leeg zijn!

Activiteiten voor groepen volwassenen met verschillende leeftijden:
Naast het onderstaande hebben wij elke openingsdag minimaal 1 activiteit waaraan u en de kinderen deel kunnen
nemen. Deelname aan deze activiteit zit bij de prijs inbegrepen. Deze activiteit is er voor alle gasten welke aanwezig zijn.
Wij kunnen vooraf geen informatie geven over deze activiteit. Deze staat op de dag zelf
met het tijdstip op het krijtbord, in de speeltuin.
Wilt u het bezoek toch uitbreiden met een extra activiteit voor jullie groep alleen? Dan vind u deze mogelijkheden vind
u hieronder.

Huifkartochten:
Verhuur Huifkar vervoer van A naar B
Kosten : € 175,00 per uur, daarna telt elk half uur € 75,00
Maximaal aantal personen: 35 volwassenen (kleine kinderen op schoot)
Groene Rugzak Tocht, al het goede in 3: huifkartocht, wandelen én een
spel element.
U verzamelt op de Steenuil, de huifkar staat al klaar (max. 35
volwassenen, kinderen kunnen op schoot).
De huifkar brengt jullie naar het bos. De wandelroute door natuurgebied de Mortelen is prachtig. Daarnaast heeft u
rugzakken bij met allerlei bos en natuur opdrachten. Bij terugkomst op de boerderij moet de kluis nog gekraakt worden!
Alles goed gedaan? Dan kunnen jullie aanwijzingen verdienen om sleutels te vinden op de boerderij. Deze sleutels geven
jullie de code om de geheime kluis te kraken. Gelukt? Dan vinden jullie nog een verrassing in de kluis! U loopt deze
bostocht zónder begeleiding van ons. Kosten: € 275,00 totaal.
*Wilt u een begeleider van De Steenuil mee op de tocht dan betaalt u een tarief extra.
*Excl. entree binnenspeeltuin, exclusief buitenspeeltuin en boerderij (wilt u blijven spelen en van het terras genieten
dan dient u los het entree tarief p.p. te voldoen)

Fotozoektocht, en of oudhollandse spelletjes
Er zijn ook een kleinere activiteiten bij ons mogelijk.
- Een leuke fotozoektocht op ons boerenerf. Vind alle foto’s en omschrijf goed wat er op de foto staat. Dit kan met
groepjes. De winnende groep wint een prijs! €40,00 voor max 6 formulieren.
- Oud Hollandse spellen. Met zijn alle allerlei oud Hollandse spelletjes spelen. Op ons boeren erf verspreiden wij allerlei
spellen. Stokken vangen, toren van Pisa, wiel vang spel, ring gooien, midgetgolfbaantje, zakjes gooien etc. Dit is zonder
begeleiding van ons. Kosten € 250,- De winnaar wint een prijs.

Het voorleesverhaal “Dagna & de oude eik” & de wensstenen
Over het erf op De Steenuil staan grote boeken verspreid. Hierop lees je het verhaal van Dagna en de oude Eik. Hanne
van de Schoot heeft dit verhaal geschreven en geïllustreerd.
Jullie kunnen dit verhaal samen lezen. En als je wilt aansluitend een wenssteen maken. Zin in een wandeling? Dan breng
je deze steen naar onze vriend, de oude eik (ongeveer een half uur lopen).
Boerderij Voorleesverhaal van de Steenuil en de oude Eik onder begeleiding van Hanne:
Bezoek aan de oude wijze Eik met Hanne: Helemaal achter in de wei van De Steenuil staat een oude Eik van meer dan
honderd jaar. Alle bomen op de hele wereld zijn speciaal, maar Eikenbomen op de wereld zijn hele wijze, sterke,
krachtige bomen. Eeuwen geleden wist dit iedereen. Van kind tot volwassenen. Helaas zijn vele mensen de kracht van
de natuur vergeten in deze moderne tijd. Hanne heeft in 2008 haar eigen verhaal geschreven over onze oude vriend op
het land. Hierin komt de kracht van de natuur, van gedachte en manifesteren op een toegankelijke wijze aan bod. Het
verhaal word in de wei of in het hooi voorgelezen. Daarna gaan we met de hele groep wens stenen of kracht stenen
maken. Afhankelijk van de wensen van de groep. Dit verhaal en het maken van de stenen is voor alle leeftijden geschikt.
Daarna wandelen naar de oude Eik. Dit is ongeveer twee keer 15 minuten lopen. Heen en terug 30 minuten. Tegen
meerprijs kunnen we ook met de huifkar naar de Eik. Wij brengen onze wens of/en krachtstenen naar de eik en maken
daar contact met de natuur en de Eik op een eeuwen oude manier.
Tijdsduur: Deze activiteit duurt ongeveer 1 ½ uur. En word geheel verzorgd door Hanne van de Schoot. Ze loopt ook met
jullie mee naar de eik.
Kosten: € 175,00 per groep maximaal 40 personen. Inclusief 1 exemplaar van het bijbehorende werk en voorleesboek.
Boekjes zijn ook los te koop voor € 12,95
Voor hele kleine kindjes is verhaal te lang. Het is geschikt voor kinderen tussen 4 en ??? jaar. Voor wie er van een mooi
verhaal houd

Bij vragen weet u ons te vinden!
Voor onze menu kaart met eten en drinken kunt u kijken op onze site!
Op onze site en Facebook pagina vind u ook vele foto’s en leuke verhalen!
Familie Van de Schoot, Schansstraat 3 5688NC Oirschot reserveringen info@desteenuil.nl of
whatsapp 0613797732 www.desteenuil.nl

Voor al onze groeps-arrangementen:
Minder dan het minimum aantal personen ,dan zijn we helaas wel genoodzaakt om het minimum personen in rekening
te brengen. **Deze arrangementen zijn alleen op afspraak, het hele jaar door mogelijk.
***Arrangementen Kinderen is exclusief entree gelden BoerenBinnen- buiten en boerderij Speeltuin.
Huifwagen: het uurtarief gaat in bij vertrek van de chauffeur op Doe-Boerderij “De Steenuil” tot de huifwagen en
chauffeur weer terug zijn bij Doe-Boerderij “De Steenuil”. (In de huifkar is het nuttigen van etenswaren en (alcoholische)
dranken niet toegestaan i.v.m. veiligheid) ****Het meenemen van eigen eet- en drinkwaren zijn niet toegestaan
*****Huisdieren zijn niet toegestaan ******Wij zijn een ROOKVRIJ BEDRIJF*******prijswijzigingen voorbehouden

