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Groepsuitje op de Veluwe - Wie is de mol inclusief buffet of
3-gangen diner

Spelprogramma Wie is de Mol op de Veluwe
Dit spel wordt in teams gespeeld, heerlijk in de buitenlucht. Ga met uw team de strijd aan tegen de andere teams, maar let ook goed op uw
eigen teamgenoten! Één van je teamgenoten is namelijk een echte bedrieger, de Mol.
Hij of zij moet ervoor zorgen dat de opdrachten mislukken door het spel te saboteren, waardoor er geen geld verdiend kan worden.
Een ultieme vrijgezellenopdracht of teambuildingsspel, waarbij een overdosis lef voor nodig is! Aansluitend gaat u gezellig barbecueën,
tafelgrillen of genieten van een uitgebreid buffet (vanaf 15 personen mogelijk)

Buffet in restaurant Proef
Voorgerechten
Dagsoep
Diverse smeersels met luxe broden
Mini carpaccio
Mini tonijnmousse
Mini ceasarsalad
Mini rozenvalaardappelsalade
Mini rundvleessalade

Hoofdgerechten
Runderstoofpotje
Zalmfilet met spaanse peper, tomaat en komkommer
Kipfilet in roomsaus
Varkenshaas met 3 soorten warme sauzen
Ratatouille uit de oven

Bijgerechten
Rijst
Bourgondische aardappelpartjes uit de oven
Rauwkostsalade
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Sauzen
Mayonaise
Knoflookmayonaise
Champignonsaus
Pepersaus
Stroganoffsaus

Verrassingsmenu
Laat u zich verrassen door de chef! Het voor- en nagerecht kunnen bestaan uit een selectie van gerechten afkomstig van de kaart. Het
hoofdgerecht is een gerecht speciaal gecreëerd voor het verrassingsmenu; u mag hier kiezen voor een vleesgerecht, een visgerecht of een
vegetarisch gerecht.

Bij dit uitje is inbegrepen:
Het wie is de mol spelgrogramma met opdrachten en begeleiding
Buffet of 3-gangen verrassingsmenu

Prijs inclusief buffet:
15 tot en met 20 personen € 56,45 p.p.
21 tot en met 35 personen € 50,45 p.p.
36 tot en met 55 personen € 45,95 p.p.
meer dan 56 personen € 44,95 p.p.

Prijs inclusief 3 gangen verrassingsmenu:
Tot en met 10 personen € 61,45 p.p.
11 tot en met 15 personen € 58,45 p.p.

Tijdsduur: 3,5 uur
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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