
GROEPSPRIJZEN 2023

VANAF 10 VOLWASSENEN

 Voor jong en oud          Geheel overdekt          Rolstoeltoegankelijk

 Gratis parkeren         Elke dag geopend!         Leukste uitje van Flevoland 2023
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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 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

AANVRAAGFORMULIER 
INVULLEN

(0527) 20 28 75

https://www.orchideeenhoeve.nl/formulier/aanvraagformulier-groepsbezoek/?utm_source=groepsbrochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=aanvraagformulier
tel:+31527202875
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Kinderprijzen 3 t/m 7 jaar 8 t/m 12 jaar

Luxe lunch € 25.75 € 28.50 

Lunchbuffet € 24.70 € 29.10 

Luncharrangementen
10 - 24 
volwassenen

25 - 59 
volwassenen

60 - 99
volwassenen

100 - 149* 
volwassenen

Luxe lunch € 40.45 € 39.46 € 38.47 € 37.48 

Lunchbuffet € 40.95 € 39.95 € 38.95 € 37.95 

*Voor groepen groter dan 149 volwassenen is de prijs op aanvraag. 

ARRANGEMENT ‘LUNCHBUFFET’
• Twee kopjes koffie/thee met gesorteerd gebak
• Entree park
• Lunchbuffet

Mand met verschillende soorten belegde broodjes                  
en sandwiches, kroket en onbeperkt koffie, thee, melk,   
karnemelk en jus d’orange

• Cadeautje voor alle gasten: 
Jungleboxje met chocolaatjes

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,       
zoetwaren, luxe vleeswaren, puntjes brie, een kroket en   
twee keer koffie, thee, melk of karnemelk

• Cadeautje voor alle gasten: 
Jungleboxje met chocolaatjes

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 24. 

ARRANGEMENTEN
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Dinerarrangementen
10 - 24 
volwassenen 

25 - 59 
volwassenen

60 - 99 
volwassenen 

100 - 149* 
volwassenen 

Stroop en suiker € 32.95 € 32.17 € 31.38 € 30.60 

Luxe driegangenmenu € 54.45 € 53.18 € 51.91 € 50.64 

Kinderprijzen 3 t/m 7 jaar 8 t/m 12 jaar

Stroop en suiker € 23,65*  € 23,65* 

Luxe driegangenmenu € 31.45  € 39.20 

ARRANGEMENT ‘STROOP EN SUIKER’
• Twee kopjes koffie/thee met gesorteerd gebak
• Entree park
• Pannenkoek naturel, spek, ananas of appel +   
     één consumptie (m.u.v. buitenlands gedistilleerd).       

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

• Cadeautje voor alle gasten: 
Jungleboxje met chocolaatjes

*Voor groepen groter dan 149 volwassenen is de prijs op aanvraag. 

ARRANGEMENT ‘LUXE DRIEGANGENMENU’
• Twee kopjes koffie/thee met gesorteerd gebak
• Entree park
• Luxe driegangenmenu 

Huisgemaakte champignonsoep* | Zalmmoot met 
citroenboter, biefstuk met rode wijnsaus of ribroast 
met champignonroomsaus geserveerd met gebakken 
aardappeltjes, frites, warme en koude groenten | 
Chef special: dessert van panacotta en mousse met 
seizoensvruchten

• Cadeautje voor alle gasten: 
Jungleboxje met chocolaatjespersoon

*2e soort soep: meerprijs € 1.00 per persoon

* inclusief 1 kinderpannenkoek. Een gewone pannenkoek met topping heeft een meerprijs van € 1.80.

DINERARRANGEMENTEN
Liever een warme maaltijd? Kies dan voor ons arrangement 'Stroop en suiker' 
of 'Luxe Driegangenmenu'. Bij ons driegangenmenu heeft u de keuze uit drie 
hoofdgerechten. Deze keuze wordt tijdens de koffie opgenomen. 

Groepen tot 
20 personen kunnen 
uiterlijk om 17.30 uur 
aan tafel. Voor groepen 
vanaf 20 personen zijn 
de openingstijden van 
onze keuken in overleg. 
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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

Lunchbuffet (vanaf 10 volwassenen)
• Mand met verschillende soorten   
    belegde broodjes en sandwiches
• Kroket
• Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk   
    en jus d’orange

Duur: 1 uur

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 24 voor de uitbreidingsmogelijkheden en prijzen. 

PRIJS PER  
VOLWASSENE

LUNCHBUFFFET
€ 17.50

BRUNCHBUFFET
€ 23.00
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TIP!
Onze buffetten kunnen ook geserveerd 
worden in de 'Zwevende' Bloementuin.

    Buffet Brassia
• Aardappelsalade met pure piepers,   
    kidneybonen en zongedroogde tomaat
• Tomaat mozzarellasalade met rode ui                      
    en olijven
• Kokossalade met stukjes “kip” van de      
    vegetarische slager
• Fruitsalade à la chef
• Bakkersmandje met verschillende soorten      
    brood en diverse smeersels
• “Schnitzel” van de vegetarische slager met  
    verschillende sausjes
• Groentelasagne met overheerlijke   
    tomatensaus
• Gevulde wraps met “stukjes vlees” van de              
    vegetarische slager
• Gebakken aardappelen met lente ui                      
    en peterselie
• Boerenaardappelgratin uit de polder
• Gegrilde groentes 

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

BUFFETTEN
VANAF 20 VOLWASSENEN

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
• Ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus
• Gesneden kipfilet met kerriesaus, appel  
    en rozijnen
• Witlofrolletjes met ham en kaas
• Vlaamse friet, aardappelgratin uit de   
    polder gagratineerd met oude kaas 

PRIJS PER  
VOLWASSENE

BUFFET BRASSIA
€ 25.00

BUFFET MILTONIA
€ 29.00

PRIJS PER  
VOLWASSENE

BUFFET CAMBRIA
€ 21.00

BUFFET VANDA
€ 25.00
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ACTIVITEITEN 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:   € 95.00 (excl. entree park)
Tijdsduur: 1,5 uur
Aantal:  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 25.000 m2 tropenflora 
en -fauna.

ONTMOET DE REPTIELENVERZORGER
Tijdsduur: 20 minuten
O.v.b. van beschikbaarheid van onze gidsen

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! 

Aantal personen  Locatie Prijs (excl. entree)

1 t/m 25 personen Jungletheater € 39.50

26 t/m 200 personen Jungletheater € 75.00
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ONTMOET DE VERZORGER
Tijdsduur: 20 minuten
O.v.b. van beschikbaarheid van onze gidsen

• Orchideeënverzorger
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. 

• 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.  

• 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.  

JUNGLESHOW 
Kosten:  € 75.00 (excl. entree park) 
Tijdsduur: 20 minuten
Aantal:  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:  € 95.00 (excl. entree park) 
Tijdsduur: 20 minuten
Aantal:  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?

Aantal personen  Locatie Prijs (excl. entree)

1 t/m 25 personen In het junglepark € 39.50

26 t/m 200 personen Jungletheater € 75.00
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BELEEF JOUW WINTERDROOM
Van 1 t/m 31 december 2023 verandert de Orchideeën Hoeve in een magische 
winterwereld vol bijzondere ontmoetingen, spectaculaire kerstdecors en 
duizenden twinkelende lichtjes. Dwaal overdag van droomwereld naar 
droomwereld en warm uzelf op tussen talloze bijzondere bloemen, planten en 
dieren. Shop op het gezellige winterplein, geniet van winterse lekkernijen en 
sluit natuurlijk uw bezoek af met een magisch bezoek aan één van 
de kaarsjesavonden. 

GEZELLIG KERSTSHOPPEN

SFEERVOL DINEREN

KAARSJESAVONDEN

MAGISCHE WANDELING

Activiteiten december 2023
Magische wandeling: Vr. 1 t/m zo. 31 december 
Kerstshoppen:  Vr. 1 t/m zo. 31 december
Kaarsjesavonden:  Vr. 8, za. 9, zo. 10, wo. 13, do. 14, vr. 15, za. 16, zo. 17,  
   vr. 22, za. 23, wo. 27, do. 28, vr. 29 en za 30 december |   
   16:30 tot 21:30 uur

WINTERDROOM



*DAGBEZOEK + AVONDBEZOEK?
Tegen een meerprijs van € 2.- p.p.
kunt u tijdens de kaarsjesavonden
het park overdag en 's avonds
bezoeken.
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WINTERDROOM ARRANGEMENTEN
Maak uw WinterDroom bezoek compleet met 
één van deze speciale arrangementen, welke de 
gehele decembermaand te boeken zijn. Vooraf reserveren is voor groepen, al 
dan niet gebruikmakend van een arrangement, noodzakelijk.  
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ARRANGEMENT 'MAGISCHE KERST'
• Twee kopjes koffie/thee met apfelstrudel
• Entree park
• Luxe driegangenmenu kerst 
• Cadeautje voor alle gasten: 

Jungleboxje met chocolaatjes

ARRANGEMENT ‘WINTER’ 
• Twee kopjes koffie/thee met kerstgebak
• Entree park
• 2 soorten stamppot
• Kerstdessert
• Cadeautje voor alle gasten: 

Jungleboxje met chocolaatjes

ARRANGEMENT 'LUXE KERSTLUNCH'
• Twee kopjes koffie/thee met apfelstrudel
• Entree park
• Luxe Kerstlunch
• Cadeautje voor alle gasten: 

Jungleboxje met chocolaatjes

Kinderprijzen 3 t/m 7 jaar 8 t/m 12 jaar

Winter € 26.90 € 29.90 

Luxe kerstlunch € 26.60 € 30.30 

Magische Kerst € 32.20 € 39.95 

*Voor groepen groter dan 149 volwassenen is de prijs op aanvraag. 

Decemberarrangementen
10 - 24 
volwassenen 

25 - 59 
volwassenen 

60 - 99 
volwassenen 

100 - 149* 
volwassenen 

Winter € 40.40 € 39.41 € 38.42 € 37.44 

Luxe kerstlunch € 43.00 € 41.96 € 40.92 € 39.88 

Magische Kerst € 55.20 € 53.92 € 52.63 € 51.35 
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TROUWBROCHURE
BEKIJKEN

(0527) 20 28 75

MEER INFORMATIE EN RESERVEREN

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!

https://www.orchideeenhoeve.nl/trouwen-vlindertuin/?utm_source=groepsbrochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=trouwbrochure
tel:+31527202875
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PRIJSLIJST LOSSE ARTIKELEN PRIJSLIJST LOSSE ARTIKELEN

* Voor groepen groter dan 149 volwassenen is de prijs op aanvraag. 

Entreeprijzen
10 - 24 
volwassenen 

25 - 59 
volwassenen

60 - 99 
volwassenen

100 - 149* 
volwassenen

Entree volwassenen € 16.00 € 15.50 € 15.00 € 14.50 

Entree kinderen t/m 2 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis 

Entree kinderen 3 t/m 12 jaar € 9.95 € 9.95 € 9.95 € 9.95 

Jungleboxje met chocolaatjes € 2.50 € 2.50 € 2.50 € 2.50 

Activiteiten(excl. entree)
10 - 24 
volwassenen

25 - 200 
volwassenen

Speurtocht voor de kinderen incl. prijsje na afloop € 1.00 € 1.00 

Voederpakket voor de dieren Op aanvraag Op aanvraag

Ontmoet de vlinderverzorger € 39.50 € 75.00 

Ontmoet de bloementuinverzorger € 39.50 € 75.00 

Ontmoet de orchideeverzorger € 39.50 € 75.00 

Ontmoet de reptielenverzorger € 39.50 € 75.00 

Rondleiding: tour door de tropen (max. 25 per gids) € 95.00 - 

Jungleshow (max. 200 per show) € 75.00 € 75.00 

Junglefreakshow (max. 200 per show) € 95.00 € 95.00 

Koffie en lekkernijen
10 - 24 
volwassenen

25 - 59 
volwassenen

60 - 99 
volwassenen

100 - 149* 
volwassenen

Eén kopje koffie/thee € 2.10 € 2.06 € 2.02 € 1.97 

Cake € 1.25 € 1.23 € 1.20 € 1.18 

Appelgebak € 2.75 € 2.70 € 2.64 € 2.59 

Gesorteerd gebak € 3.25 € 3.19 € 3.12 € 3.06 
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Warme maaltijden
10 - 24 
volwassenen  

25 - 59 
volwassenen 

60 - 99 
volwassenen 

100 - 149* 
volwassenen 

Friet 
Friet met mayonaise

€ 3.10 € 3.04 € 2.98 € 2.91 

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

€ 5.30 € 5.19 € 5.09 € 4.98

Pannenkoeken 
Pannenkoek naturel, spek, ananas of 
appel

€ 6.75 € 6.62 € 6.48 € 6.35 

Wintermaaltijden 
Boerenkool en zuurkool met speklap, 
rookworst en jus

€ 10.00 € 9.80 € 9.60 € 9.40 

3-gangenmenu 
Tomatensoep, keuze uit: schnitzel, 
kipfilet met ananas of beenham, 
geserveerd met country-
aardappeltjes, frites, warme en 
koude groenten, coupe ijs

€ 26.00 € 25.48 € 24.96 € 24.44 

Luxe 3-gangen keuzemenu 
Huisgemaakte champignonsoep *** 
Zalmmoot met citroenboter, biefstuk 
met rode wijnsaus of ribroast met 
champignonroomsaus geserveerd 
met gebakken aardappelen, frites, 
warme en koude groenten *** Chef 
special: dessert van panacotta en 
mousse met seizoensvruchten

€ 31.00 € 30.38 € 29.76 € 29.14 

Buffetten
10 - 24 
volw. 

25 - 59 
volw.

60 - 99 
volw.

100 - 149 
volw.

Lunchbuffet 
Mand met verschillende soorten belegde broodjes en 
sandwiches, kroket en onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk 
en jus d’orange

€ 17.50 € 17.15 € 16.80 € 16.45 

Brunchbuffet 
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 en 
onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

- € 23.00 € 22.53 € 22.06 

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 en seizoensgroente

- € 21.00 € 20.57 € 20.14 

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

- € 25.00 € 24.49 € 23.98 

Buffet Brassia 
Aardappelsalade met pure piepers, kidneybonen en 
zongedroogde tomaat, tomaat mozzarellasalade met rode ui 
en olijven, kokossalade met stukjes “kip” van de vegetarische 
slager, fruitsalade à la chef, bakkersmandje met verschillende 
soorten brood en diverse smeersels, “schnitzel” van de 
vegetarische slager met verschillende sausjes, groentelasagne 
met overheerlijke tomatensaus, gevulde wraps met “stukjes 
vlees” van de vegetarische slager, gebakken aardappelen met 
lente ui en peterselie, boerenaardappelgratin uit de polder en 
gegrilde groentes 

 -  € 25.00  € 24.49  € 23.98 

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,  ossenhaaspuntjes in 
stroganoffsaus, gesneden kipfilet met kerriesaus, appel en 
rozijnen, witlofrolletjes met ham en kaas en Vlaamse friet, 
aardappelgratin uit de polder gagratineerd met oude kaas  

- € 29.00 € 28.41 € 27.81 

PRIJSLIJST LOSSE ARTIKELEN

* Voor groepen groter dan 149 volwassenen is de prijs op aanvraag. 

Lunch
10 - 24 
volwassenen 

25 - 59 
volwassenen 

60 - 99 
volwassenen 

100 - 149* 
volwassenen 

Luxe lunch 
Diverse broodsoorten, 
afgebakken broodjes, suikerbrood, 
krentenbrood, verschillende soorten 
kaas, luxe vleeswaren, brie, kroket en 
2x koffie, thee, melk of karnemelk

€ 17.00 € 16.66 € 16.32 € 15.98 

Broodje ham of kaas € 1.95 € 1.91 € 1.87 € 1.83 

Twaalf uurtje 
3 boterhammen: 1 met kaas, 1 met 
ham, gebakken ei, bolletje salade een 
kroket en 1x koffie, thee, melk 
of karnemelk

€ 9.85 € 9.65 € 9.46 € 9.26 
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PRIJSLIJST LOSSE ARTIKELEN

*Voor groepen groter dan 149 volwassenen is de prijs op aanvraag. 

PRIJSLIJST LOSSE ARTIKELEN

* Eventuele extra consumpties worden wel in rekening gebracht.

Dessert
10 - 24 
volwassenen  

25 - 59 
volwassenen 

60 - 99 
volwassenen 

100 - 149* 
volwassenen 

Coupe ijs € 3.95 € 3.87 € 3.79 € 3.71 

Vanille-ijs met warme chocoladesaus 
en slagroom

€ 4.75 € 4.66 € 4.56 € 4.47 

Vanille-ijs met warme kersensaus en 
slagroom

€ 4.75 € 4.66 € 4.56 € 4.47 

Panacotta met seizoensvruchten € 4.95 € 4.85 € 4.75 € 4.65 

Orchideeënijsje € 4.95 € 4.85 € 4.75 € 4.65 

Dessertbuffet (vanaf 25 pers.) 
Verschillende soorten ijs, vruchtjes 
met slagroom, toren van soesjes, 
petit fours, panacotta, slagroom en 
warme kersensaus

 € 11.00 € 10.77 € 10.55 

Borrelen Per volwassene

Consumptie Vanaf € 2.75

Nootjes op tafel € 0.50 

Nacho’s met gesmolten kaas en chilisaus € 1.00 

Crudités € 1.50 

Foodsticks € 1.50 

Brood met smeersels € 2.25 

Warme hapjes € 0.60 

Luxe warme hapjes € 0.90 

Koude hapjes € 0.60

Luxe koude hapjes € 0.90 

Borrelplank met diverse hapjes
Een plankje met luxe koude hapjes op tafel (2 p.p.) met daarbij 
olijven e.d. met dip en twee rondes met luxe warme hapjes

€ 5.00 

Kinderprijzen 0 t/m 2 jaar 3 t/m 7 jaar 8 t/m 12 jaar

Eén consumptie naar keuze (ranja, fris, sap) 
met gesorteerd gebak

€ 6.00 € 6.00 € 6.00 

Luxe lunch (p.26) Gratis* € 9,80 
(inclusief 1 
frisdrank 
naar keuze)

€ 12,55 
(inclusief 1 
frisdrank 
naar keuze)

Lunchbuffet (p.11) Gratis* € 8.75 € 13.15 

Brunchbuffet (p.11) Gratis* € 11.50 € 17.25 

Buffetten (p.12) 
Naast het buffet mogen kinderen ook kiezen 
voor een kinderbox met keuze uit: frikandel, 
kroket, hamburger of kipnuggets. Een 
pannenkoek mag ook.

Gratis* € 12.50 € 18.75 

Stamppot (p.26) Gratis* € 5.00 € 7.50 

3-gangen menu (p.26) 
Soep en ijs gewoon mee eten. Hoofdgerecht: 
kinderbox met frikandel, kroket, hamburger 
of kipnuggets. Een pannenkoek mag ook. Als 
de kinderen een gewoon hoofdgerecht willen 
moeten ze volledig betalen.

Gratis* € 13.00 € 19.50 

Luxe 3-gangen menu (p.26) 
Soep en ijs gewoon mee eten. Hoofdgerecht: 
kinderbox met frikandel, kroket, hamburger 
of kipnuggets. Een pannenkoek mag ook. Als 
de kinderen een gewoon hoofdgerecht willen 
moeten ze volledig betalen.

Gratis*  € 15.50  € 23.25 

Dessertbuffet (p.28) 
Voor groepen vanaf 25 personen

Gratis*  € 5.50  € 8.25 
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ALGEMENE INFORMATIE
Openingstijden 
Maandag t/m zondag 09:30 – 18:00 uur
Feestdagen  09:30 – 18:00 uur
Nieuwjaarsdag  Gesloten

Bezoekadres en contactgegevens
De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest
Tel: 0527-202875
Algemeen e-mailadres: info@orchideeenhoeve.nl 
Groepsreservering: groepen@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 € 2.75 per glas.

(Prijs)wijzigingen en typefouten voorbehouden. 



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

De Orchideeën Hoeve
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