Klein Oever
Dagarrangementen

U de gasten, wij de sfeer

Dagarrangementen
U de gasten,
wij de sfeer!
Met uw familie of vriendengroep een dag genieten op Klein Oever! Van jong tot oud en voor
elk wat wils. Klein Oever biedt meerdere mogelijkheden voor de invulling van de dag. Gezellig
samenzijn gecombineerd met één of meerdere
leuke activiteiten en heerlijk eten maken uw dag
tot een groot succes.
Afhankelijk van de groepsgrootte kiezen we de
zaal die bij u past. Deze zaal is exclusief voor uw
groep gereserveerd. Elke zaal heeft een ruim terras. Aan de kids heeft u geen kind, voor hen zijn er
tal van speelmogelijkheden. Denk hierbij aan de
schommels, klimtoestellen, trampoline, springkussen en sportvelden voorzien van voetbaldoeltjes.
Na de ontvangst met koffie en bijvoorbeeld
cake, kruidkoek of gebak heeft u volop keuze
uit heel veel activiteiten. Zowel binnen als
buiten, zowel op ons eigen terrein als in het
prachtige Reestdal. Voor jong en oud is er
altijd iets te doen! Door de grote binnenaccommodatie zijn we voor veel activiteiten
niet van het weer afhankelijk. Na de activiteit
presenteren we een smaakvol buffet. Onderdeel hiervan zijn de prachtige huisgemaakte
salades, het vlees uit het Reest- en Vechtdal,
aangevuld met diverse heerlijkheden.

Bij ons stelt u zelf
uw dag samen uit
verschillende
arrangementen en
activiteiten

Activiteiten
Plezier met elkaar

Prairie party

Door het uitgestrekte terrein, de grote bin-

Omringd door sixshooters, goud, gloei-

nenaccommodatie en de prachtige ligging

end lood, gitaarmuziek en sombrero’s,

midden in het Reestdal maakt onze locatie

te midden van huifkarren, paarden,

zeer geschikt voor diverse activiteiten.

cowboys en -girls waant u zich in het
Wilde Westen. Trek uw pistool en waag u

Het ruime aanbod aan activiteiten bied

aan het vangen van de stier met uw lasso

voor ieder wat wils. Houdt u van wandelen

om hem vervolgens te bedwingen. Ook

dan kunt u kiezen voor de speurtocht of

boogschieten en andere spectaculaire

het klootschieten door het mooie beekdal.

spellen staan voor u klaar. Gesp uw pistoolriem om, zet uw cowboyhoed recht

Bent u liever actief bezig in spelvorm?

en trek de prairie op!

Dan hebben we diverse meerkamp
varianten met een thema. Gaat u voor
de Schotse kilt, boerenkiel, skimuts of de
cowboyhoed? Het kan allemaal!

Boerenbal
Een leuke combinatie van boerengolf
en plattelandsspelletjes! Sla in zo

U bepaalt zelf
welke activiteit(en) u
combineert met uw
arrangement

min mogelijk slagen de bal met de
klompclub in de hole. Hier aangekomen speelt u tegen een ander team de
boerinnenkruiwagenrace, het vogelverschrikkerbouwen, het klompgooien
en het kraaienschieten. Wie van u is de
beste boer(in) in opleiding?

Après-ski
Lederhosen, Glühwein en choco-rum… Vanuit
onze skihut slepen we je mee naar onze overdekte piste, want na een paar opwarmertjes
wordt er eerst gesport. Ge-wintersport wel te
verstaan.
We binden de lange latten onder, maken
kennis met de bobslee, de sneeuwballen en
slaan natuurlijk het schnappshammern niet
over. Trek je skipak aan, dan zorgen wij voor
een warme muts.

Jetzt geht’s loooooôôôs…
Spelshows Bekend van TV
Klein Oever biedt diverse mogelijkheden op
het gebied van spelshows.
Van de ‘Pubquiz’ tot ‘Minute to win it’, van
‘Wie is de Mol’ tot ‘Expeditie Robinson’. Ga in
deze spelshows de strijd aan met je vrienden of
familie en maak kans op mooie prijzen!

Bubbelvoetbal

Archery attack

Met bubbelvoetbal kunnen verschil-

Een intensief spel dat eigenlijk een

lende, leuke, hilarische spelvarianten

kruising is tussen boogschieten, paintball

gespeeld worden. Bewapend met een

en trefbal. Er strijden twee teams tegen

grote bubbel om je heen probeer je al

elkaar, waarbij het de bedoeling is om

beukend, vallend en rollend de voetbal

je tegenstanders zo vaak mogelijk te

in het doel te krijgen.

raken. De speciale pijlen zijn voorzien van
een zachte foampunt waardoor het een
spannend spel is en het geen pijn doet
wanneer je geraakt wordt.

Het dagarrangement

Dessert

Streekproducten en verse salades

Lekker nagenieten!

• Ontvangst met koffie, thee, cake en kruidkoek.

Lekker nagenieten met een dessert?

Voor de kinderen is er ranja en cake om zelf te versieren
• Buffet met 4 huisgemaakte salades: een frisse krieltjes salade, een caprese, een pasta-pesto 		
salade en een goed gevulde groene blad salade. Van de barbecue komen de malse kipfilet,

Hierbij kunt u verschillende keuzes maken. Wat dacht u van een prachtig opgemaakt
bord ijs met vers fruit gegarneerd met aardbeiensaus en slagroom of met warme zachte
fruitsoorten en kaneel.

de runderhamburger, de varkenshaas saté, de spareribs en de barbecueworst. Dit alles
aangevuld met frites, stokbrood met kruidenboter en diverse sausjes.

Kiest u voor een compleet ijsbuffet?

Speciaal voor de kinderen zijn er kipnuggets, mini frikandelletjes, poffertjes en appelmoes

Hierbij worden verschillende heerlijkheden gepresenteerd: diverse soorten ijs, vers fruit,

• Dit arrangement is inclusief bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd.

slagroom, chocolademousse, bavarois, de soesjestoren en natuurlijk de grote hoeveelheid
toppings om zelf te garneren.

Uitbreidingen
+
++

1 extra salade, 1 extra vleessoort en wedges
2 extra salades, 2 extra vleessoorten, zalm en wedges

Toch liever een klein nagerechtje?
Een ijshoorntje met schepijs, slagroom en diverse toppings
behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Lunch

Plezier

Gezellig met de familie

Voor de kinderen

Broodfestijn

Geniet onbezorgd met zicht op uw spelende kinderen terwijl u een heerlijk glaasje drinkt.

Een lekkere kop groentesoep als start, diverse harde en zachte broodjes,

Voor de kinderen is er op Klein Oever heel veel te doen. Ze kunnen zich vermaken in de

krentenbollen, suikerbrood en crackers. Beleg uw broodjes met diverse

speeltuin, op het sportveld lekker voetballen en volleyballen of springen op de trampoline.

kaassoorten, vleeswaren, gerookte zalm en zoet beleg. Natuurlijk mogen
de rundvleeskroket en eiersalade niet ontbreken. Neem tot slot een lekker

Voor extra vermaak

stuk fruit uit de mand.

Klein Oever kan extra activiteiten aanbieden waaronder:

Soep met luxe belegde broodjes

- De klimmuur

U en uw gasten hebben de keuze uit groentesoep of

- Een rondje op de pony

mosterdsoep en diverse luxe belegde broodjes met zalm, brie,

- Broodjes bakken bij het kampvuur

kaas, ham en kipkerriesalade (2 per persoon). Daarnaast een
broodje met rundvleeskroket.
Lunch arrangementen op basis van 1,5 uur

- Het springkussen
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