Prijslijst

2022

Kalter Aardbeien
Kinderfeestje
Gezellig je verjaardag vieren bij Kalter
tussen de aardbeien, wie wil dat nu niet?!
Zelf je doosje aardbeien plukken
Een aardbeienpluk-diploma
Wat lekkers om mee te beginnen
Lekker ranja drinken zoveel je wilt
	Feesttafel in de moestuin
Speurtocht

Cadeautje voor de jarige
Feestmuts voor de jarige
	Gratis 1x koffie/thee voor
de ouders/begeleiders
Zakje chips bij vertrek
Feestje van 1,5-2 uur

Heb je er al zin in? Je kan telefonisch of per mail reserveren.
Kijk op www.kalteraardbeien.nl/kinderfeestje voor de spelregels
en meer informatie.

EXTRA LEKKERS:
Water ijsje €1,00
Pannenkoek met stroop of
poedersuiker € 2,99
Kadootje om mee te geven:
Aardbeienpen of potje met
aardbeienzaadjes € 1,99

€ 9, 95p.p.

Rondleidingen, boerderijwinkel, boerenlunch,
rolstoelvriendelijk, kinderfeestjes, binnenspeeltuin,
ontvangstruimte, aardbeien plukken en meer!

ADRES- EN CONTACTGEGEVENS

Tuindersweg 2-1, 8271 PK IJsselmuiden
Tel. winkel: (038) 38 59 719
Tel. Annet: (06) 573 100 10
Tel. Sandra: (06) 36 17 96 28
E-mail: winkel@kalteraardbeien.nl
dbeien
/kalteraardbeien  kalteraar

WWW.KALTERAARDBEIEN.NL

Prijzen geldig t/m 31 dec 2020

TIJDENS HET FEESTJE:

Prijslijst

2022
Kom in de kas
bij Kalter!

Boerenbuffet met
streekproducten

RONDLEIDING:
2 koppen koffie/thee met aardbeienschelp
Rondleiding door de kas

95

p.p.

	Onbeperkt verkrijgbaar tijdens de lunch, koffie/thee
of melk en karnemelk van Erf 1 zuivel, en onze eigen
aardbeien sap.

€ 8,50p.p.

RONDLEIDING MET ZELFPLUKKEN:
2 koppen koffie/thee met aardbeienschelp
Rondleiding door de kas
00
p.p.
Zelf aardbeien plukken

€ 11,

FEESTJE TE VIEREN:

€ 12,

€ 14,95p.p.

2x Koffie/thee met aardbeienschelp
Diverse frisdranken, sappen, bier en wijn
Diverse nootjes, schaal met kaas, worst,
komkommer, tomaatjes uit de streek
Feestje maximaal 3 uur, tussen 9.00-17.00uur
Kinderen kunnen spelen in de moestuin
Aardbeien plukken kan als optie

	Huisgebakken desembrood wit en volkoren,
croissants en rozijnenbrood.
	Diverse soorten kaas en vleeswaren
	Onze eigen aardbeienjam en vers getapte pindakaas,
komkommer en tomaatjes van de buren
	Diverse soorten fruit, waaronder natuurlijk
de aardbeien uit eigen kas

EXTRA LEKKERS:
Saucijzenbroodje € 2,00
Appelflap € 1,50
* Vanaf 10 personen. Kleinere groep?
We vinden een passende oplossing.

