
Voor al uw feesten op maat! 

Camping Vossenberg

PARTYBOERDERIJ VOSSENBERG

Sepcard
Tijdens  uw  verblijf  kunt  u  gebruik 
maken van een sepcard. Hiermee heeft u 
toegang tot de douches/toiletten etc. en 
tevens  voor  het  storten  van  uw  afval. 
Deze  kunt  u  bij  de  receptie/bar 
verkrijgen voor een borg van €20,- 

buffetten, hapjes & drankjes
2023

BUFETTEN
* Barbecue buffet € 29,50 p.p.
* Hapjes buffet € 19,50 p.p.
* Stamppotten buffet € 21,50 p.p.
* Warm en Koud buffet € 29,50 p.p.
* Wissels buffet € 24,75 p.p.
* Wisselse Barbeque buffet € 24,75 p.p.

OVERIGE OPTIES
* Diner aan tafel op aanvraag
* Wisselse broodmaaltijd € 18,00 p.p.

DESSERT MOGELIJKHEDEN
* IJsbuffet € 7,25 p.p.
* Grand dessert buffet € 9,50 p.p.
* Chocolade fontijn (suplement bovenstaande bufetten € 3,00 p.p.
* Rondvraag (indicatie) € 6,00

DRANKEN
* drankjes 4,5 uur bier, wijn, fris en vruchtensappen € 25,00 p.p.
* drankjes 4,5 uur incl. binnenllands gedistilleerd € 27,50 p.p.
* drankjes 4,5 uur incl. buitenlands gedistilleerd € 29,50 p.p.
* dranken arrangement zelf halen aan de bar (60+ personen) op aanvraag
* Dranken na 4,5 uur arrangement op basis van nacalculatie op aanvraag
* 2x koffie met gebak € 7,25
* 2x koffie met petit four € 7,25
* 2x koffie met petit four v.v. opschrift € 7,50
* 2x koffie met Heerdenaartje € 7,00
* 2x koffie met koekjes en bonbons € 7,00
* 2x koffie met slagroomsoesjes € 7,25
* 2x koffie met diverse lekkernijen € 7,25
* welkomstcocktail € 4,75
* eenmalige kosten verzorgen eigen tapje in zaal (zonder bier) € 50,-

Hapjes
* Luxe hapjes rondgaan € 10,25
* Robuuste hapjes rondgaan €  9,00
* Hapjes per stuk €  1,60
* Zoutjes op tafel €  1,75

Wij informeren u graag verder over hoe wij deze activiteiten compleet voor u kunnen verzorgen en begeleiden. 

Partboerderij VossenberCentrumweg 17  8162 PT Epe 0578-613800 info@partyboerderijvossenberg.nl  www.partyboerderijvossenberg.nl 
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ACTIVITEITEN & ARRANGEMENTEN
2023

ARRANGEMENTEN
* Play, eat & drink arrangement op aanvraag
* Pub games arrangement op aanvraag
* Gewoon goed arrangement op aanvraag
* Lekker feesten arrangement met slagroomsoesjes op aanvraag
* Lekker feesten arrangement met gebak op aanvraag
* Party arrangement op aanvraag

THEMAFEESTEN (VANAF 35 PERS.)
* Country- & Westernfeest vanaf € 67,50
* Diverse andere thema feesten. (vraag naar de mogelijkheden)

BINNEN ACTIVITEITEN
* casino tafels per stuk incl. croupier vanaf € 225,00
* casino tafels per stuk excl. croupier vanaf € 125,00
* Oud Hollands spelencircuit € 10,00 p.p.
* DeLuxe spelencircuit € 10,00 p.p.
* The Pubgames spelencircuit € 10,00 p.p.
* NIEUW: The buzzerquiz (interactief, snelste drukker of a,b,c,d) € 10,00 p.p.

BUITEN ACTIVITEITEN
* E-choppers op aanvraag
* Klootschieten € 10,00 p.p.
* GPS-tocht € 10,00 p.p.
* Huifkartocht op aanvraag
* Rit met trekvos op aanvraag

faciliteiten voor de kids
* in de zomer zwemmen in het verwarmde zwembad (inclusief peuterbad)
* speeltuin en zandbak
* sportveld en pannakooi
* kleur en tekenspullen
* springkussen 

Wij informeren u graag verder over hoe wij deze activiteiten compleet voor u kunnen verzorgen en begeleiden. 
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