Een unieke locatie om
een dagje onder de panne te zijn…

PRIJSLIJST 2021
Groepsuitjes

EEN UNIEKE LOCATIE OM
EEN DAGJE ONDER DE
PANNE TE ZIJN…
Op zoek naar ruimte om een leuke dag
met familie, vrienden, collega’s of buren
te organiseren? Bij Gasterij Onder de
Panne vinden jullie de perfecte locatie
die op basis van zelfverzorging of geheel
verzorgd gehuurd kan worden. Er is een
ruim en gevarieerd aanbod van
activiteiten voor jong en oud voor een
geslaagde dag!
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Het ook mogelijk om zelf een
programma voor jullie familiedag
samen te stellen uit de vele activiteiten
die we aanbieden. Wij hebben een
aantal activiteiten
voor
jullie
samengesteld; van actief, tot creatief of
culinair. Alle activiteiten kunnen met
elkaar worden gecombineerd en
worden uitgebreid met een lekkere
lunch, BBQ of een buffet. We denken
graag met jullie mee om een geslaagde
dag te organiseren.
Neem gerust contact met ons op.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Locatiehuur t/m 30 personen

375,00

Toeslag extra personen
5,50 p.p.
Bij het huren van de locatie maak je gebruik van de keuken,
grote zaal, toiletten en buitenterrein met overdekt terras.
Begin- en eindtijd zijn in overleg.
Locatiehuur t/m 30 personen
225,00
Toeslag extra personen
3,50 p.p.
Bij het huren van de locatie maak je gebruik van de keuken,
grote zaal, toiletten en buitenterrein met overdekt terras.
Begin- en eindtijd zijn in overleg.
Het Posthuis Beugen
Het groepsuitje maak je pas echt compleet wanneer je de
catering laat verzorgen door Het Posthuis, hiervoor hebben wij
een menukaart op onze locatie waaruit een keuze gemaakt
kan worden.
Frietwagen bij Balianverhuur
Het verhuurbedrijf van friet- en koelwagens van het Land van
Cuijk! Informeer bij ons naar de tarieven van de frietwagens
met, of zonder kok. Ook kunt je daar terecht om een
koelwagen huren voor één dag.
Avondje “Onder de Panne”
32,50 p.p.
De ruimte huren inclusief catering van het Posthuis om een
heerlijk avondje “onder de panne” te zijn. Uitsluitend voor
groepen vanaf 25 personen. Consumpties zijn hier niet bij
inbegrepen.
Tijdens je bezoek aan Gasterij Onder de Panne ook nog een
leuke activiteit doen? Maak dan een keuze uit onze
activiteiten en geef dit tijdig aan ons door.
Muziekinstallatie is aanwezig, gebruik hiervan is toegestaan als
achtergrondmuziek (geen band e.d.).
Sluitingstijd maandag t/m donderdag 23.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag 00.00 uur.
Indien je voor zaalhuur kiest, dien je bij vertrek zelf de locatie
schoon en opgeruimd achter te laten. Als blijkt dat er
beschadigingen of vernielingen zijn dan zijn wij genoodzaakt
om deze kosten in rekening te brengen.

