GROEPSPRIJZEN 2019

VANAF 10
PERSONEN

Voor jong en oud
Geheel overdekt
Rolstoeltoegankelijk
Gratis parkeren
Elke dag geopend!
Leukste uitje van Flevoland 2019

Samen beleven, een werelds feest!
De Orchideeën Hoeve is een adembenemende natuurbeleving waarbij
alles draait om samen genieten, beleven en herinneringen maken.
In ons geheel overdekte park (25.000 m2) wordt u dwars door de
tropische natuur geleid en zorgen allerlei dieren zoals aapjes, flamingo’s,
papegaaitjes en vlinders voor bijzondere ontmoetingen.
Als familiebedrijf hebben wij maar één doel en dat is u en uw gasten een
onvergetelijke dag bezorgen! Of u ons nu bezoekt met uw vereniging,
familie of collega’s, ons ervaren team staat voor u klaar en neemt graag
de zorg voor uw gasten op persoonlijke wijze van u over.
Maak uw dag bijvoorbeeld compleet met een uitgebreide lunch in onze
‘Zwevende’ Bloementuin, laat u rondleiden door het gloednieuwe
Makirijk onder leiding van onze ervaren gids of sluit uw bezoek af
met een luxe driegangendiner in ons serre-restaurant. Blader deze
groepsbrochure op uw gemak door en ontdek alle mogelijkheden om
uw uitje, verjaardag of personeelsfeest werelds te maken!
Graag tot ziens in de Orchideeën Hoeve.
Familie Maarssen en medewerkers

MEER INFORMATIE EN RESERVEREN
Telefoon: 0527-202875
E-mail: info@orchideeenhoeve.nl
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uitleg
Arrangementen
& rondleidingen

LUNCH arrangementen
Met deze uitgebreide luncharrangementen zal het uw gasten aan
niets ontbreken! De indeling van de dag kunt u zelf bepalen. U kunt
bijvoorbeeld starten, pauzeren of afsluiten met de koffie/thee en gebak.
Kijk voor uitbreidingssuggesties en losse prijzen op pagina 38.

ARRANGEMENT ‘op de koffie’
- Twee kopjes koffie/thee met
gesorteerd gebak
- Entree park
- Standaard broodmaaltijd

Diverse soorten brood, vleeswaren, kaas, 		
zoetwaren en twee keer koffie, thee,
melk of karnemelk

- Orchidee in cadeauverpakking

ARRANGEMENT ‘LUXE LUNCH’
- Twee kopjes koffie/thee met
gesorteerd gebak
- Entree park
- Luxe lunch

Diverse soorten brood, vers afgebakken broodjes,
suikerbrood, krentenbrood, verschillende soorten
kaas, luxe vleeswaren, puntjes brie, een kroket en
twee keer koffie, thee, melk of karnemelk

- Orchidee in cadeauverpakking
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Prijs per persoon

OP DE KOFFIE

LUXE LUNCH

10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen

€ 28,60
€ 27,78
€ 26,96
€ 26,13

€ 33,10
€ 32,19
€ 31,28
€ 30,36
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dinerarrangementen
Liever een warme maaltijd? Onze arrangementen ‘Stroop en suiker’ en
‘Oosterse sferen’ zijn de perfecte vervangers voor een broodmaaltijd.
Uiteraard zijn deze arrangementen ook te boeken als diner. Kijk voor
meer informatie op pagina 38.

DINERarrangementen
Bij onze heerlijke driegangenmenu’s heeft u de keuze uit drie
hoofdgerechten. Deze keuze wordt tijdens de koffie opgenomen.
Groepen tot 20 personen kunnen uiterlijk kunnen uiterlijk om 17.30 uur
aan tafel. Voor groepen vanaf 20 personen zijn de openingstijden van
onze keuken in overleg.

ARRANGEMENT ‘DRIEGANGENMENU’

ARRANGEMENT ‘STROOP EN SUIKER’
- Twee kopjes koffie/thee met
gesorteerd gebak
- Entree park
- Pannenkoek naturel, spek, ananas of 		
appel + één keer koffie, thee, melk of
karnemelk

- Twee kopjes koffie/thee met
gesorteerd gebak
- Entree park
- Driegangenmenu

- Orchidee in cadeauverpakking

- Orchidee in cadeauverpakking

Tomatensoep geserveerd in een terrine |
Schnitzel, beenham of kipfilet met ananas
geserveerd met country-aardappeltjes,
frites, twee warme en twee koude groenten | 		
Coupe ijs

De keuze van de pannenkoek wordt op de dag 		
zelf tijdens de koffie opgenomen

ARRANGEMENT ‘LUXE DRIEGANGENMENU’

ARRANGEMENT ‘OOSTERSE SFEREN’

- Twee kopjes koffie/thee met
gesorteerd gebak
- Entree park
- Luxe driegangenmenu

- Twee kopjes koffie/thee met
gesorteerd gebak
- Entree park
- Oosterse plate

Huisgemaakte groentesoep | Sliptong met 		
remouladesaus, biefstuk met rode wijnsaus of
ribroast met champignonroomsaus geserveerd 		
met gebakken aardappeltjes, frites, twee
warme en twee koude groenten | Orchideeënijsje
of panacotta met seizoensvruchten

Nasi, kiploempia, satésaus, atjar en kroepoek

- Orchidee in cadeauverpakking

- Orchidee in cadeauverpakking
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Prijs per persoon

STROOP EN SUIKER

OOSTERSE SFEREN

Prijs per persoon

DRIEGANGENMENU

LUXE DRIEGANGENMENU

10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen

€ 26,45
€ 25,67
€ 24,89
€ 24,11

€ 29,10
€ 28,27
€ 27,44
€ 26,60

10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen

€ 38,55
€ 37,53
€ 36,51
€ 35,49

€ 43,10
€ 41,99
€ 40,88
€ 39,76
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Buffetten

LUNCH- EN BRUNCHBUFFETTEN
Met onze buffetten kunt u in een ongedwongen sfeer gezellig samen
eten! Het is mogelijk om onze buffetten feestelijk af te sluiten met een
dessert(buffet). Kijk op pagina 38 voor de uitbreidingsmogelijkheden en
prijzen.

Lunchbuffet (vanaf 10 volwassenen)
- Groentesoep
- Mand met verschillende soorten belegde
broodjes en sandwiches
- Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk
en jus d’orange
Duur: 1 uur

Brunchbuffet (vanaf 20 volwassenen)
- Tomatensoep
- Mini broodjes, diverse broodsoorten en
crackers
- Vleeswaren, kaas, jam en andere 		
zoetwaren
- Roomboter en margarine
- Roerei met champignon, mini-			
saucijzenbroodjes, kalfskroket
- Huzarensalade, rauwkostsalade en fruit
- Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk
en jus d’orange
Duur: 1,5 uur
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Prijs per persoon*

lunchbuffet

brunchbuffet

Volwassenen

€ 14,00

€ 21,00
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Vanaf 20 volwassenen

BUFFETTEN

Buffet Miltonia
- Rundvleessalade met een royale 		
garnering van vleeswaren
- Zalmsalade met een garnering van rode
ui, olijven en tonijn
- Huisgemaakte beenhamsalade
- Een keur aan hamsoorten met exotische
vruchten
- Bakkersmandje met diverse soorten 		
brood, pesto, kruiden- en roomboter
- Grote garnalen in chilisaus
- Gyros met tzatzikisaus
- Gesneden kipfilet met kerriesaus, appel
en rozijnen
- Witlofrolletjes met ham en kaas
- Vlaamse friet, aardappelgratin uit de polder
gagratineerd met oude kaas

Buffet Cambria
- Rundvleessalade met garnering van
fijne vleeswaren
- Tonijnsalade met garnering van 		
zeevruchten
- Gerookte ham met meloen
- Wit en bruin stokbrood geserveerd met
kruiden- en roomboter
- Kibbeling met remouladesaus
- Spareribs met diverse sausjes
- Gehaktballetjes in pangangsaus
- Gebakken mini-aardappelen, Vlaamse 		
friet, seizoensgroente
Buffet Vanda
- Ham/prei/eisalade met garnering van 		
beenham
- Huzarensalade met garnering van 		
rosbief
- Kip/kerriesalade met bijpassende 		
garnering
- Een assortiment van vissoorten
- Mand met minibroodjes, pesto,
kruiden- en roomboter
- Zalmmootjes op een bedje van spinazie
- Satéspiesje van kippenvlees met een 		
pittige pindasaus
- Getrancheerde varkenshaas met 		
champignonroomsaus
- Pommes duchesse, Vlaamse friet 		
bestrooid met grof zeezout en
groente uit de polder
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Hollands buffet
- Zuurkoolschotel
- Chili con carne
- Stamppot boerenkool met rookworst
- Hutspot met speklapjes
- Piccalilly, augurken, gesneden uitjes
en grove mosterd
Buffet Pura Vida
- Oosterse hapjes met chilisaus
- Nasi goreng, rijst en bami
- Saté ajam (saté van kip met pindasaus)
- Babi pangang (gebakken varkensvlees)
- Foe yong hai (omeletjes in zoetzure saus)
- Semoer daging (gesmoord rundvlees)
- Atjar tjampoer, kroepoek udang,
seroendeng, sambal en ketjap

Prijs per persoon

buffet cambria

Buffet vanda

Prijs per persoon

Buffet Miltonia

hollands buffet

Buffet Pura Vida

Volwassenen

€ 19,00

€ 23,00

Volwassenen

€ 27,50

€ 17,50

€ 19,00
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Arrangementen
‘zwevende’ bloementuin
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Arrangementen ‘Zwevende’ bloementuin
Onze ‘Zwevende’ Bloementuin is een sprookjesachtige locatie voor een
gezellig samenzijn! De idyllische prieeltjes en gezellige zitjes nodigen u uit
om plaats te nemen onder de kleurrijke bloemenzee die wordt gevormd
door duizenden zwevende bloemen. Onder het genot van lekkere hapjes
of een uitgebreide lunch kunt u in deze tuin gezellig bijkletsen, even op
adem komen of heerlijk wegdromen!

Arrangement Sakura-lunch

- Twee kopjes koffie/thee met een 		
ambachtelijke Sakura-lekkernij
- Entree park
- Lunchbuffet

Groentesoep | Mand met verschillende soorten 		
belegde broodjes en sandwiches | Kroket | Onbeperkt
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

- Orchidee in cadeauverpakking

Mogelijkheden ‘Zwevende’ bloementuin
Eén kopje koffie/thee
Twee kopjes koffie/thee
Donut				
Spekkoek			
Luxe muffin			
Plaatcake			
Ambachtelijke Sakura-lekkernij

10 - 24
pers.
€ 1,85
€ 3,50
€ 1,35
€ 1,70
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,60

25 - 59
pers.
€ 1,81
€ 3,43
€ 1,32
€ 1,67
€ 2,06
€ 2,06
€ 2,55

60 - 99
pers.
€ 1,78
€ 3,36
€ 1,30
€ 1,63
€ 2,02
€ 2,02
€ 2,50

100 - 149
pers*.
€ 1,74
€ 3,29
€ 1,27
€ 1,60
€ 1,97
€ 1,97
€ 2,44

Saucijzenbroodje

€ 2,70

€ 2,65

€ 2,59

€ 2,54

Borrelhapjes

10 - 24
pers.
€ 0,40
€ 0,90

25 - 59
pers.
€ 0,40
€ 0,88

60 - 99
pers.
€ 0,40
€ 0,86

100 - 149
pers*.
€ 0,40
€ 0,85

€ 1,50

€ 1,47

€ 1,44

€ 1,41

€ 1,20

€ 1,18

€ 1,15

€ 1,13

€ 1,60

€ 1,57

€ 1,54

€ 1,50

€ 1,80

€ 1,76

€ 1,73

€ 1,69

€ 1,90

€ 1,86

€ 1,82

€ 1,79

€ 2,25

€ 2,21

€ 2,16

€ 2,12

Koffie en lekkernijen

een mix van appelgebak, gesorteerd gebak,
roombroodje, luxe vruchtenbroodje

Luxe nootjes
Nacho's
met gesmolten kaas en chilisaus

Sakura-uurtje
-

Crudités met sausjes

Entree park
Twee consumpties naar keuze
Nacho's op tafel
Plankje met hartige en zoete hapjes

Let op: deze arrangementen zijn
alleen te boeken in de ‘Zwevende’
Bloementuin.
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Prijs per persoon

'Sakura-lunch'

'Sakura-uurtje'

10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen

€ 34,25
€ 33,32
€ 32,38
€ 31,45

€ 23,50
€ 22,78
€ 22,06
€ 21,34

wortel, paprika, bleekselderij en komkommer

Warme hapjes standaard 		

(2 hapjes per persoon)
van Dobben bitterballen en mini snacks
Warme hapjes (2 hapjes per persoon)		
diverse kroketjes, piccolini’s, kipsaté
Sakura-plankje (3 hapjes per persoon)		
spies tomaat/mozzarella, gevuld ei,
droge worst, komkommer met roomkaas,
korstbakje met garnalen
Foodsticks (2 spiesjes per persoon)
spies fruit, spies caprese, spies wrap zalm/
roomkaas, spies met salami, augurk, droge
worst, blokje kaas

Brood met smeersels

tomaten bruschetta, aioli
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uitlegActiviteiten
& rondleidingen

Rondleidingen
Haal alles uit het bezoek aan het tropische park en laat uw gasten
rondleiden door onze ervaren gids of boek een ontmoeting met onze
planten- en dierenverzorgers.

Rondleiding 'Tour door de tropen'
Kosten:
Tijdsduur:
Aantal:		

€ 95,- (excl. entree park)
1,5 uur
Maximaal 25 personen per gids

Niet te boeken op feestdagen. In schoolvakanties o.v.b. van de beschikbaarheid van onze gidsen.

Tijdens deze exclusieve rondleiding neemt onze gids u in anderhalf
uur mee langs de highlights van de Orchideeën Hoeve en krijgt u
een uniek kijkje achter de schermen. Onze gids zal u alles vertellen
over het ontstaan van het familiebedrijf, de tropische natuur en de
bijzondere samenwerking tussen planten en dieren. Daarbij brengt de
gids interessante weetjes aan het licht en zal hij u op een totaal andere
manier laten kijken naar de 25.0oo m2 tropenflora en -fauna.

Ontmoet de Orchideeënverzorger
Tijdsduur:

20 minuten

O.v.b. van beschikbaarheid van onze gidsen

De orchidee is met 31.000 soorten één van de grootste plantenfamilies
ter wereld. Onze orchideeënexpert vertelt tijdens deze inspirerende
ontmoeting alles over de verschillende soorten, onze orchideeënpassie
en uiteraard zal hij praktische verzorgingstips met u delen. Daarnaast
beantwoordt de verzorger graag uw vragen. Voor groepen groter dan
25 personen vindt deze ontmoeting plaats in het Jungletheater.
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Aantal personen		

Locatie			

Prijs (excl. entree)

1 t/m 25 personen
26 t/m 200 personen

Orchideeëntuin		
Jungletheater		

€ 39,50
€ 75,00
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Ontmoet
de verzorger
Kosten:		
€ 39,50 (excl. entree park)
Tijdsduur:
Aantal:		

20 minuten
Maximaal 25 personen per verzorger

O.v.b. van beschikbaarheid van onze gidsen

Vlinderverzorger
Samen met onze vlinderverzorger gaat u in onze
vlindertuin en rupsenkwekerij op zoek naar
bijzondere vlindersoorten, rupsen en poppen.
Onderweg zal de verzorger u alles vertellen over
de levenscyclus, het kweekproces, de voeding,
camouflage en het gedrag van de vlinder.

Groepsworkshop bloemschikken
Onder de deskundige begeleiding van één van onze bloemstylisten
gaat u in deze gezellige groepsworkshop individueel aan de slag met
verse en kwalitatieve materialen. In een uur schikt u het bloemstukje
dat hieronder staat afgebeeld. Deze workshop is inclusief een
welkomstdrankje en lunch na afloop in ons serre-restaurant.

Bloementuinverzorger
Ons bloementeam is 60 uur per week
bezig om de ‘Zwevende’ Bloementuin het
hele jaar uitbundig te laten bloeien. Onze
bloemenverzorger leidt u graag rond en
vertelt onder meer over het plukken van de
bloemetjes, het ingenieuze watersysteem, de
voeding en biologische bestrijding. Daarnaast
zal hij verschillende zomerbloeiers uitlichten en
praktische verzorgingstips delen.

Overzicht arrangement
- Welkomstdrankje
- Workshop bloemschikken (klein bloemstuk)
- Lunch: kop dagsoep, broodmand met 		
diverse broodjes en één kopje koffie of thee

Voor een groter bloemstuk bedraagt de
meerprijs € 7,-.

Ontmoet de Reptielenverzorger

Achter de schermen leven allerlei reptielen die
u normaal gesproken alleen kunt ontmoeten
tijdens onze shows. Onze reptielenverzorger
zal speciaal voor u een aantal griezelige dieren
naar het Jungletheater halen om u er alles over
te vertellen. Vraag zijn stoere safariblouse van
het lijf en wie weet mag één van u de slang wel
eventjes vast houden!
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Aantal personen		

Locatie			

Prijs (excl. entree)

1 t/m 25 personen
26 t/m 200 personen

Jungletheater		
Jungletheater		

€ 39,50
€ 75,00

Prijs per persoon

Arrangement bloemschikken

alleen Workshop

5 - 9 personen
10 - 44 personen
44 personen of meer

€ 28,45
€ 25,95
Prijs op aanvraag

€ 14,95
€ 12,45
Prijs op aanvraag
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Jungleshow
Kosten:		
Tijdsduur:
Aantal:		

€ 75,00 (excl. entree park)
20 minuten
Maximaal 200 personen per show

O.v.b. van beschikbaarheid Jungletheater

Onze rangers spreken de taal van de
tropen en laten u graag kennis maken met
hun favoriete planten en jungledieren.
Strijk neer op de boomstamzitjes en laat u
verrassen, verwonderen en verbazen door
de bijzondere verhalen, leuke weetjes en
griezelige dieren. Maar wees op uw hoede!
Voor u het weet gaan de planten bewegen,
staat u oog in oog met een harige vogelspin
of kronkelt er een slang om uw nek…

Junglefreakshow
Kosten:		
Tijdsduur:
Aantal:		

€ 110,00 (excl. entree park)
20 minuten
Maximaal 200 personen per show

O.v.b. van beschikbaarheid Jungletheater

Wilt u uw bezoek extra avontuurlijk maken?
Boek dan de Junglefreakshow en bewijs in
het Jungletheater dat u een echte ranger
bent! In deze interactieve show stellen
onze rangers het publiek op de proef met
moeilijke junglevragen en spannende
opdrachten zoals de kokosnotenrace, de
gevreesde eetproef en het vasthouden van
een slang. Wie weet het hoofd het meest
koel te houden… Team kikker of team spin?
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Winterdroom

Beleef jouw winterDROOM
Met één stap in ‘WinterDroom’ bent u de wereld om u heen al vergeten.
Van 7 t/m 26 december 2019 komen in de Orchideeën Hoeve winterse
dromen tot leven in een sprookjesachtig decor van talloze bloemen,
planten en dieren. Duizenden twinkelende lichtjes, een gezellige
kerstmarkt, magische kaarsjesavonden en idyllische decors toveren het
park om tot een internationaal winterspektakel voor jong en oud en laat
men genieten van al het goede dat december in zich heeft!

magische wandeling

Kaarsjesavonden

Sfeervol dineren

Overdekte Kerstmarkt

Activiteiten december 2019
Magische wandeling:
Kerstmarkt: 		
Kaarsjesavonden:
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Za. 7 t/m do. 26 december
Za. 7 t/m zo. 22 december
Za. 7, do. 12, vr. 13, za. 14, zo. 15,
do. 19, vr. 20, za. 21 en z0. 22 december
van 17:00 tot 21:00 uur
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WinterDroom arrangementen 2019
Maak uw WinterDroom bezoek compleet met één van deze speciale
arrangementen, welke de gehele decembermaand te boeken zijn.

ARRANGEMENT ‘lichtjesdroom’
- Twee kopjes koffie/thee met kerstgebak in
de ‘Zwevende’ Bloementuin (max. 100 pers.)
- Entree kaarsjesavond
- Orchidee in cadeauverpakking

ARRANGEMENT ‘magische kerst’
- Twee kopjes koffie/thee met apfelstrudel
- Entree park
- Kerstmenu bestaande uit:

Champignonbieslooksoep | Zalmmoot met 		
kruidenboter, varkenshaas met gorgonzolasaus
of biefstuk met pepersaus | Kerstdessert: tiramisu
met een bolletje ijs, slagroom en saus

- Orchidee in cadeauverpakking

ARRANGEMENT ‘Winter’

- Twee kopjes koffie/thee met kerstgebak
- Entree park
- Stamppot boerenkool met worst en Tiroler
Gröstl (aardappelen met spek, ui, rundvlees en
een gebakken ei)

- Kerstdessert: tiramisu met een bolletje ijs,
slagroom en saus
- Orchidee in cadeauverpakking

Prijs per persoon
10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen
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lichtjesdroom
€ 15,10
€ 14,98
€ 14,86
€ 14,48

magische kerst
€ 43,90
€ 42,77
€ 41,64
€ 40,52

Winter
€ 34,55
€ 33,61
€ 32,67
€ 31,73
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Sprookjesachtig trouwen

trouwen in de Orchideeën Hoeve
Elkaar het ja-woord geven tussen duizenden tropische vlinders, een
bruidsreportage midden in de jungle of een magische feestavond in de
sprookjesachtige 'Zwevende' Bloementuin... In de Orchideeën Hoeve
kan het allemaal!
Trouwen in de Vlinder Vallei
In de Orchideeën Hoeve kunt u elkaar het ja-woord geven in de tropische
vlindertuin. Te midden van tweeduizend vlinders wordt jullie huwelijk
voltrokken in een romantische trouwgrot bovenin de Vlinder Vallei.
Zwevende Bloementuin als feestlocatie
De gloednieuwe natuurbeleving de 'Zwevende' Bloementuin is een
idyllische locatie voor een spetterend avondfeest of een stijlvolle
receptie. Nodig jullie gasten uit in deze sprookjesachtige bloemenwereld
en proost, geniet en swing onder duizenden kleurrijke bloeiers.
Alles onder één dak
Of jullie het nu groot of klein willen vieren, de trouwmogelijkheden in
de Orchideeën Hoeve zijn net zo veelzijdig als de natuur. Ook als u niet
trouwt bij ons, kunt u onze locatie boeken voor een uitgebreid diner,
sfeervolle receptie of trouwreportage. Daarnaast verzorgen onze
bloemstylisten prachtig bruidswerk!
Informeer bij de receptie naar onze gratis trouwbrochure voor alle
mogelijkheden of maak vrijblijvend een afspraak via tel: 0527-202875
of info@orchideeenhoeve.nl
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Bolsward

Beetsterzwaag

Den Burg

Combinatiearrangementen
jk
tdi
lui
Afs

Sneek

Locaties combinatietrips

Workum

Gorredijk

Joure

8

Den Helder

Heerenveen

Den Oever
Koudum

Balk

Julianadorp

Noordwolde
Wolvega

6

Lemmer

2

11
12 13

Schagen

5

Medemblik
Creil
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Geniet in de
ochtend van het arrangement ‘Op de
Haarlem
koffie’ in de Orchideeën Hoeve en bezoek in de
middag een door u gekozen combitrip.
Amsterdam

12 combitrips
in de omgeving

Dronten

Lelystad

Zwolle

1. De Orchideeën Hoeve
2. Rondvaart Weerribben
3. Boot(je) varen
Giethoorn
4. 11 BEAUFORT

Almere-stad

5. Bossafari Kuinderbos
6. HetBiddinghuizen
Woudagemaal
7. Batavialand
8. Museum Joure
9. Ginkiestocht Urk

10. Fruitbedrijf Verhage
Wezep
11. Alpacaboerderij
12. Tulpenkwekerij Litjens
13. Wijnproeverij

Nunspeet

Flevoland
Epe

Heemstede
Harderwijk
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Rondvaart Weerribben

Boot(je) varen Giethoorn

Windpark 11 BEAUFORT

Bossafari Kuinderbos

Stap in Ossenzijl aan boord van
de ‘Sylvia’ en maak een prachtige
rondvaart door Nationaal Park 'De
Weerribben'. Dankzij het speciale
bootontwerp vaart Tiemen Vaartjes
u dwars door de rietlanden,
hooilanden en moerasbossen en
komt u op plekken waar andere
boten niet kunnen of mogen komen.
Onderweg worden twee kopjes koffie/
thee met boerencake geserveerd.
Voorafgaand aan uw rondvaart
kunt u het bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer bezoeken.

Vaar door de Giethoornse grachten en
laat u betoveren door het prachtige
landschap waar het Hollandse
‘Venetië’ internationaal bekend om
staat. Bij restaurant De Grachthof kunt
u in een (overdekte) rondvaartboot
een rondvaart maken van één uur of
twee uur varen in een fluisterbootje
(max. 5 personen per bootje). Ter
afsluiting kunt u gezellig borrelen
(2 consumpties p.p.) in restaurant de
Grachthof.

Tour door het grootste windmolenpark
van Nederland in uw eigen
touringcar!* Een gids zal bij u in de bus
stappen om u rond te leiden over de
dijk en alles te vertellen over de 198,5
meter hoge molens. Na de rondrit
ontvangt u bij Renne Steekproducten
een kop koffie/thee met huisgemaakte
appeltaart en krijgt u een presentatie
over windmolenbouw. Ter afsluiting
kunt u het windinformatiecentrum en
de boerderijwinkel bezoeken.

Alleen voor touringcars

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Rondvaart van één uur of twee uur
varen in een fluisterbootje
- Twee consumpties per persoon

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Rondleiding windpark 		
- Entree 11 BEAUFORT en winkel
- Eén kopje koffie/thee met 		
appelgebak

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Bezoek aan bezoekerscentrum
Staatsbosbeheer
- Rondvaart van 75 minuten
- Twee kopjes koffie/thee met 		
boerencake
Prijzen combitrip
20 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
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€ 40,95
€ 40,13

Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
€ 41,60
25 t/m 59 personen
€ 40,78
60 t/m 99 personen
€ 39,96
100 t/m 149 personen € 39,13
149 personen of meer		Prijs op
aanvraag

Prijzen combitrip
20 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 80 personen

€ 40,60
€ 38,28
€ 36,96

*Rondleiding kan alleen gereden worden
met een bus. Deze kunt u eventueel tegen
meerprijs huren bij Renne. Prijs op aanvraag.

Ga samen met de boswachter op
bossafari en ontdek het veelzijdige
Kuinderbos vanuit uw touringcar.
Laat u verbazen door de diversiteit
aan planten en dieren en geniet
op de bustribune van het unieke
uitzicht. Als een echte safarigids zal
de boswachter u onderweg alle leuke
weetjes vertellen en ervoor zorgen dat
bijzondere paddenstoelen, planten,
vogels, vlinders en roofdieren u niet
onopgemerkt zullen blijven.
Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Bossafari met de boswachter
Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen
149 personen of meer

€ 33,10
€ 31,53
€ 30,71
€ 29,38
Prijs op
aanvraag
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UNESCO Werelderfgoed

het Woudagemaal

Batavialand

Museum Joure

Bezoek het oude urk

Bezoek het Woudagemaal en laat u
imponeren door het grootste, nog
werkende stoomgemaal ter wereld.
Door middel van een 3D-film krijgt
u een virtuele tour door de enorme
machinehal waar vier stoommachines
per dag zo’n 6 miljoen m3 water
verplaatsen. Tot slot leidt een gids u
rond en gaat u het gemaal met eigen
ogen bewonderen. Tussendoor worden
er twee kopjes koffie/thee met cake
geserveerd.

Batavialand brengt onze strijd tegen
het water tot leven - de inpolderingen
en dijkenbouw - maar ook de
ontdekkingsreizen, de overzeese
handel en de specialistische kennis
die Nederland exporteert. U kunt uw
groep laten kiezen uit een bezoek
aan het museum over de Flevolandse
geschiedenis of een rondleiding over
de werf met o.a. een bezoek aan
de ambachtelijke werkplaatsen, de
reconstructie van VOC-schip de Batavia
en de bouw van het waterschip.

Ontdek een stukje oer-Hollandse
historie bij Museum Joure! Op het
terrein van de eerste fabriek van
Douwe Egberts wordt u verwelkomd
met een demonstratie koffiebranden.
Daarna kunt u op eigen gelegenheid
langs de negen historische gebouwen
met oude ambachten wandelen. U ziet
onder meer oude boekdruktechnieken
en de klokkenmakerij. Ter afsluiting
wordt er in het theehuis een kop
Douwe Egberts koffie/thee met een
Fries dumke geserveerd.

Bezoek het karakteristieke Urk en
laat u verrassen door de bijzondere
geschiedenis van het vissersdorp!
Onder leiding van een gids gaat u
op Ginkiestocht door de straatjes
en smalle steegjes (ginkies) van het
pittoreske centrum. Onderweg zal de
gids de leukste anekdotes met u delen
en alles vertellen over de legendes
van het voormalige eiland. De
rondleiding is inclusief een bezoek aan
de vuurtoren en museum Het Oude
Raadhuis.

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Rondleiding over de Bataviawerf of
een bezoek aan het museum
- Eén kopje koffie/thee met VOC-koek

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Een wandeling langs de negen
historische gebouwen en ambachten
- Eén kopje koffie/thee met een
Fries ‘Dumke’

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Ginkiestocht en bezoek vuurtoren
- Bezoek museum Het Oude Raadhuis

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Entree Ir. D.F. Woudagemaal
- Rondleiding door het gemaal
- Twee kopjes koffie/thee met cake
Prijzen combitrip
15 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen
149 personen of meer
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€ 41,10
€ 40,28
€ 39,46
€ 38,63
Prijs op
aanvraag

Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen
149 personen of meer

€ 42,05
€ 41,23
€ 40,41
€ 39,58
Prijs op
aanvraag

Prijzen combitrip
15 t/m 24 personen
€ 36,10
25 t/m 59 personen
€ 35,28
60 t/m 99 personen
€ 34,46
100 t/m 149 personen € 33,63
149 personen of meer Prijs op 		
			aanvraag

Prijzen combitrip
15 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
100 t/m 149 personen
149 personen of meer

€ 43,10
€ 42,03
€ 40,21
€ 39,38
Prijs op
aanvraag
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Fruitbedrijf Verhage

Alpacaboerderij

Tulpenkwekerij Litjens

Wijnproeverij

Laat u rondleiden bij Verhage (schuin
tegenover de Orchideeën Hoeve) en
ontdek alles over het reilen en zeilen
van het fruitbedrijf. Meekijken bij het
fruit sorteren, spannende verhalen
over ongediertebestrijding en een
bezoek aan de eigen distilleerderij
inclusief een kleine proeverij komen in
deze excursie aan bod. Ter afsluiting
wordt u twee kopjes koffie/thee met
appelgebak aangeboden en kunt u de
boerderijwinkel bezoeken.

Bij AlpacaWorld Flevoland laat familie
Dingemans u graag kennis maken met
haar kudde alpaca’s. Onder het genot
van twee kopjes koffie/thee met Ruttens
Brok zal de familie u alles vertellen
over het houden en fokken van deze
bijzondere dieren en wordt er een
informatiefilm getoond. Daarna krijgt
u een rondleiding over het bedrijf en
mag u de alpaca’s aaien en voeren. Een
onvergetelijke belevenis!

Alleen te bezoeken van
1 januari t/m 15 april

Proef bij Wijnhoeve Groot Vertroue
de lekkerste Zuid-Afrikaanse wijnen.
Na een hartelijk ontvangst door
familie Becker wordt u via de tuin
naar het gezellige proeflokaal geleid.
Wijnkenner Jos Becker zal u hier de
heerlijkste kwaliteitswijnen uit het
zonnige Zuid-Afrika presenteren en
uiteraard laten proeven. De proeverij
heeft naast een educatief karakter ook
een hoog amusementsgehalte.

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Rondleiding stokerij Verhage en
proeverij
- Bezoek boerderijwinkel
- Twee kopjes koffie/thee met 		
appelgebak bij Verhage
Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 99 personen
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€ 41,60
€ 39,78
€ 37,47

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Twee kopjes koffie/thee met
versgebakken Ruttens Brok
- Rondleiding op de alpacaboerderij
Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
25 t/m 50 personen

€ 38,60
€ 37,78

Bezoek tulpenkwekerij Litjens Tulpen
in Creil en bewonder met eigen ogen
hoe er vanuit de bol een tulp groeit.
Niet op het land, maar lekker warm
in de kas! U wordt ontvangen in de
kantine waar u een filmpresentatie
te zien krijgt over het gehele
teeltproces. Vervolgens zal Linda, de
kwekersvrouw, u meenemen voor
een uitgebreide rondleiding door de
tulpenkas.
Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Filmpresentatie
- Rondleiding door de tulpenkas
Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
25 t/m 50 personen

€ 36,60
€ 34,78

Overzicht combi-arrangement
- Arrangement ‘Op de koffie’ bij
de Orchideeën Hoeve (zie p.7)
- Wijnproeverij van Zuid-Afrikaanse
wijn (inclusief water en stokbrood)
Prijzen combitrip
10 t/m 24 personen
25 t/m 59 personen
60 t/m 80 personen

€ 38,60
€ 36,78
€ 34,96
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prijslijst
uitleg & losse
rondleidingen
artikelen

prijslijst losse artikelen
Entreeprijzen
Entree volwassenen
Entree kinderen t/m 3 jaar
Entree kinderen 4 t/m 12 jaar
Orchidee in cadeauverpakking
Entree kaarsjesavond
Entree kaarsjesavond 4 t/m 12 jaar

10 - 24
pers.
€ 12,50
Gratis
€ 7,50
€ 2,50
€ 6,50
€ 5,00

25 - 59
pers.
€ 12,00
Gratis
€ 7,50
€ 2,50
€ 6,50
€ 5,00

60 - 99
pers.
€ 11,50
Gratis
€ 7,50
€ 2,50
€ 6,50
€ 5,00

100 - 149
pers*.
€ 11,00
Gratis
€ 7,50
€ 2,25
€ 6,50
€ 5,00

Activiteiten (excl. entree)
€ 1,00 per boekje
Prijs op aanvraag
€ 39,50 per gids
€ 39,50 per gids
€ 39,50
€ 75,00
€ 39,50
€ 75,00
€ 95,00 per gids
Vanaf € 12,45
€ 75,00
€ 110,00

Speurtocht voor kinderen incl. prijsje na afloop
Voederpakket voor de dieren
Ontmoet de vlinderverzorger (max. 25 pers. per gids)
Ontmoet de bloementuinverzorger (max. 25 pers. per gids)
Ontmoet de orchideeverzorger (1 t/m 25 pers.)
Ontmoet de orchideeverzorger (26 t/m 200 pers.)
Ontmoet de reptielenverzorger (1 t/m 25 pers.)
Ontmoet de reptielenverzorger (26 t/m 200 pers.)
Rondleiding: Tour door de tropen (max. 25 pers. per gids)
Workshop bloemschikken
Jungleshow (max. 200 pers. per show)
Junglefreakshow (max. 200 pers. per show)

Koffie en lekkernijen
Eén kopje koffie/thee
Twee kopjes koffie/thee
Cake
Appelgebak
Gesorteerd gebak

10 - 24
pers.
€ 1,85
€ 3,50
€ 1,10
€ 2,10
€ 2,60

25 - 59
pers.
€ 1,81
€ 3,43
€ 1,08
€ 2,06
€ 2,55

60 - 99
pers.
€ 1,78
€ 3,36
€ 1,06
€ 2,02
€ 2,50

100 - 149
pers*.
€ 1,74
€ 3,29
€ 1,03
€ 1,97
€ 2,44

* Voor groepen groter dan 149 personen is de prijs op aanvraag.
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prijslijst losse artikelen

prijslijst losse artikelen

Standaard broodmaaltijd

10 - 24 25 - 59
pers.
pers.
€ 10,00 € 9,80

60 - 99
pers.
€ 9,60

100 - 149
pers*.
€ 9,40

Uit te breiden met:
Kroket
Tomatensoep

€ 1,65
€ 3,50

€ 1,58
€ 3,36

€ 1,55
€ 3,29

Luxe lunch

€ 14,50 € 14,21

€ 13,92

€ 13,63

Lunch
Diverse soorten brood, vleeswaren,
kaas, zoetwaren en twee keer koffie,
thee, melk of karnemelk.

€ 1,62
€ 3,43

Diverse soorten brood, vers afgebakken
broodjes, suikerbrood, krentenbrood,
verschillende soorten kaas, luxe
vleeswaren, puntjes brie, een kroket en
twee keer koffie, thee, melk of karnemelk.

Broodje ham of kaas

€ 1,90

€ 1,86

€ 1,82

€ 1,79

Twaalf uurtje

€ 9,20

€ 9,02

€ 8,83

€ 8,65

3 boterhammen, 1 met kaas, 1 met ham,
gebakken ei, bolletje salade, een kroket en
1 keer koffie, thee, melk of karnemelk.

Buffetten
Brunchbuffet
Lunchbuffet
Buffet Cambria
Buffet Vanda
Buffet Miltonia
Hollands buffet
Buffet Pura Vida

10 - 20
pers.
€ 14,00
-

20 - 59
pers.
€ 21,00
€ 14,00
€ 19,00
€ 23,00
€ 27,50
€ 17,50
€ 19,00

* Voor groepen groter dan 149 personen is de prijs op aanvraag.
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60 - 99
pers.
€ 20,58
€ 13,72
€ 18,62
€ 22,54
€ 26,95
€ 17,15
€ 18,62

100 - 149
pers*.
€ 20,16
€ 13,44
€ 18,24
€ 22,08
€ 26,40
€ 16,80
€ 18,24

Warme maaltijden

10 - 24
pers.

25 - 59
pers.

60 - 99
pers.

100 - 149
pers*.

Friet
Friet met mayonaise
Friet met een kroket, frikandel of kaassoufle
en saus naar keuze

€ 3,10
€ 5,30

€ 3,04
€ 5,19

€ 2,98
€ 5,09

€ 2,91
€ 4,98

€ 5,25
€ 6,00

€ 5,15
€ 5,88

€ 5,04
€ 5,76

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel
Pannenkoek met spek, ananas of appel
Oosterse plate

Nasi, kiploempia, satésaus, atjar en kroepoek

€ 10,50 € 10,29 € 10,08

Wintermaaltijden
Boerenkool en zuurkool met speklap,
rookworst en jus

€ 10,00 € 9,80

Driegangenmenu

€ 19,95 € 19,55 € 19,15

Luxe driegangen keuzemenu

€ 24,50 € 24,01 € 23,52

€ 9,60

Tomatensoep *** Schnitzel, beenham of
kipfilet met ananas geserveerd met countryaardappeltjes, frites, twee warme en twee koude
groenten *** Coupe ijs.

€ 4,94
€ 5,64
€ 9,87
€ 9,40
€ 18,75

€ 23,03

Huisgemaakte groentesoep *** Sliptong met
remouladesaus, biefstuk met rode wijnsaus of
ribroast met champignonroomsaus geserveerd
met gebakken aardappelen, frites, twee warme
en twee koude groenten*** Orchideeënijsje of
panacotta met seizoensvruchten

* Voor groepen groter dan 149 personen is de prijs op aanvraag.
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prijslijst losse artikelen

Algemene informatie

Nootjes op tafel

10 - 24
pers.
€ 0,40

25 - 59
pers.
€ 0,40

60 - 99
pers.
€ 0,40

100 - 149
pers.
€ 0,40

Borrelhapjes standaard

€ 2,15

€ 2,11

€ 2,06

€ 2,02

Borrelhapjes standaard plus

€ 2,90

€ 2,84

€ 2,78

€ 2,73

Borrelhapjes

Kaas, worst en korstbakje met filet
american op tafel en één ronde Van
Dobben bitterballen.

Drie rondes bittergarnituur (één keer
koud, twee keer warm. Bestaande uit:
kaas, worst, korstbakje met zalm, wrap
met gerookte kip, gemengde hapjes en
Oosterse hapjes).

Borrelhapjes de luxe

Drie rondes bittergarnituur (één keer
koud, twee keer warm. Bestaande uit:
kaas, gevuld tomaatje, korstbakje met
garnalen, gevuld ei, gemengde hapjes en
een tomaat/mozarellakroketje).

Desserts
Coupe ijs
Vanille-ijs met warme chocoladesaus
Vanille-ijs met warme kersensaus
Panacotta met seizoensvruchten
Orchideeënijsje
Dessertbuffet (vanaf 25 pers.)

Verschillende soorten ijs, vruchtjes met
slagroom, toren van soesjes, petit fours,
panacotta, slagroom en warme kersensaus.

€ 3,09

€ 3,02

€ 2,96

10 - 24
pers.
€ 3,95
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,95
€ 4,95

25 - 59
pers.
€ 3,87
€ 4,66
€ 4,66
€ 4,85
€ 4,85

60 - 99
pers.
€ 3,79
€ 4,56
€ 4,56
€ 4,75
€ 4,75

100 - 149
pers.
€ 3,71
€ 4,47
€ 4,47
€ 4,65
€ 4,65

-

€ 9,95

€ 8,33

€ 7,92

€ 3,15

* Voor groepen groter dan 149 personen is de prijs op aanvraag.
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Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 09.00 – 18.00 uur
Zon- en feestdagen
10.00 – 18.00 uur
Nieuwjaarsdag		
Gesloten
Bezoekadres en contactgegevens
De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest
Tel:
0527-202875
Email: info@orchideeenhoeve.nl
www.orchideeenhoeve.nl
Parkeren en bereikbaarheid
De Orchideeën Hoeve ligt slechts vijf minuten van de A6 (afslag Bant/
Luttelgeest). Parkeren is bij ons gratis. Het dichtstbijzijnde treinstation
is station Steenwijk. Vanuit daar kunt u buslijn 76 richting Marknesse
nemen en voor de Orchideeën Hoeve uitstappen. Let op: in het weekend
en op feestdagen is de Orchideeën Hoeve niet bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Reserveringsvoorwaarden
- De genoemde prijzen in dit document zijn per volwassene, tenzij
anders vermeld. De groepsprijzen zijn gebaseerd op het aantal 		
volwassenen (vanaf 13 jaar).
- Het consumeren van meegebrachte etenswaren is niet toegestaan.
- Voor kinderen geldt een aangepast tarief, informeer hiernaar bij uw
reservering.
- Het is niet mogelijk om een groepsarrangement per persoon af te
rekenen. De factuur dient in één keer te worden voldaan.
- Onze diners en buffetten zijn exclusief consumpties. De genuttigde
consumpties worden geturfd en later op uw factuur vermeld. Ook
is het mogelijk om per persoon de consumpties af te rekenen. Een
consumptie kost gemiddeld € 2,50 per glas.
(Prijs)wijzigingen en typefouten voorbehouden.
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De Orchideeën Hoeve

Oosterringweg 34 - 8315 PV - Luttelgeest (Flevoland)
0527 202875 - orchideeenhoeve.nl - info@orchideeenhoeve.nl

