Hoeve
Alles is te combineren met:
•E
 en tocht met de huifkar.
Huifkar der Lei, tel. 06-50645055, E-mail: l.j.m.crombach@home.nl

Scholtissenhof

SUGGESTIES VOOR GROEPEN

ALGEMENE HUISREGELS

BEZOEK SCHOLTISSENHOF
Koffie/thee (onbeperkt) met Limburgse vlaai.
Prijs: € 6,00 p.p. vanaf 20 personen.

*E
 r bestaat de mogelijkheid om een buffet te laten bezorgen door een traiteur.
Hierbij brengen wij u € 5,00 p.p. extra in rekening voor de bediening en afwas.

BEZOEK SCHOLTISSENHOF DELUXE
Koffie/thee (onbeperkt) met Limburgse Luxe slagroomvlaai
Prijs: € 7,00 p.p. vanaf 20 personen.

*A
 lle feesten en partijen kunnen tot het tijdstip van 21.00 uur gevierd worden.
Na 21.00 uur zullen wij geen drank meer schenken!

VLAAIENBUFFET voor op receptie, verenigingsactiviteiten,
kraamborrel, familiefeest…

* Tafels en stoelen mogen alleen in overleg verplaatst worden.

Diverse soorten vlaaien en luxe slagroomvlaaien in buffetvorm,
onbeperkt koffie/thee. Voor kinderen pakjes drinken.

* I n overleg is het aanbrengen van eigen versiering mogelijk. Echter het gebruik van
nagels, punaises en tape/plakband is verboden.
De versiering dient dezelfde dag te worden verwijderd.
*G
 raag willen we voor iedere bezoeker de rust behouden. Indien u gebruik wilt maken
van een muziekinstallatie of van live muziek, bepalen wij de hoogte van het geluid.
Wij kunnen u adviseren bij de keuze van een DJ of live muzikant(en).
* ( Koud) vuurwerk of andere brandende voorwerpen zijn verboden.
Indien u deze regel overtreedt, zal het feest meteen beëindigd worden.
Geef dit a.u.b. ook door aan uw feestgasten.

Prijs: € 9,00 p.p. vanaf 20 personen

De mogelijkheid bestaat om uw feest uit te breiden
met drankconsumpties en BORRELHAPJES
met kaas, vis, warme hapjes enz.
Per stuk vanaf € 2,50

* Honden zijn -mits aangelijnd- toegestaan.
* Speelballen en meegebracht, robuust kinderspeelgoed zijn niet toegestaan.
*B
 ij annulering tot 7 dagen voor de gereserveerde datum, zullen wij geen kosten
in rekening brengen.
*A
 anpassen van het gereserveeerde aantal personen dient tot 24 uur van te
voren doorgegeven te zijn. Anders zullen de oorspronkelijk gereserveerde
personen berekend worden.
*W
 ilt u een besloten ruimte (schuur of zolder) voor uw gezelschap met minder dan
20 personen, dan komt er een meerprijs bij van € 25,00 per uur.
* Betaling direct na iedere reservering. Pinnen is mogelijk.
Hartelijk dank, Ruud en Mariëtte Simons-Rutten
Heiweg 1 • 6351 HP Bocholtz • tel: 045-5445260
info@scholtissenhof.nl • www.scholtissenhof.nl

ONTBIJT
Woensdag t/m zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Mogelijk vanaf 2 personen.
Gedekte tafel met diverse broodjes, brood, spek & ei, gekookte eieren,
kaas, verschillende soorten vlees en zoetbeleg, rauwkost, fruit,
yoghurt, jus d’orange, melk, onbeperkt koffie/thee.
Prijs: € 12,50 p.p.
LUNCHTAFEL
Gedekte tafel met broodjes, kaas/vlees, rauwkost, koffie/thee (onbeperkt)
Prijs: € 10,95 p.p.
Aanvulling rundvleessoep + € 2,00 p.p.
Aanvulling spek en ei + € 1,75 p.p.

SCHOLTISSENHOF “DUSCH”
2 soorten warm vlees met keuze uit; Limburgs zuurvlees,
goulash, kip pilav of kip champignon ragout.
Limburgse koude schotel, diverse salades,

Deze reserveringen
kunnen uitgebreid
worden met:
Soep

€ 2,00

Luxe soep

€ 3,00

Spek en ei

€ 2,00

Gebak

€ 2,65

Luxe gebak

€ 3,75

Bubbels

€ 4,50

Zalm

€ 3,00

Vis 2 soorten

€ 5,50

Met warm/koud buffet, inclusief drank.

Koude schotel

€ 3,00

Prijs: € 29,50 p.p.
Vanaf 20 personen

Gebakken aardappelen
€ 2,00

KRAAMBORREL OF

Huisgemaakte
salade

diverse broodjes, brood, kaasplank, vleesplank, fruit
Prijs: € 16,50 p.p.
Aanvulling rundvleessoep + € 2,00 p.p.
Vanaf 20 personen
INGE MIDDIG BIE ELKAAR tijdsduur 3 uur
Warme en koude drankjes, zoetigheden en heerlijke hapjes
Prijs: € 21,50 p.p.
Vanaf 20 personen
FEESTARRANGEMENT tijdsduur 4,5 uur
Aanvang met koffie, thee en een stuk luxe vlaai.

RECEPTIE ARRANGEMENT tijdsduur 3 uur
Diverse soorten vlaaien in buffetvorm
met onbeperkt koffie/thee en frisdrank, pils en wijn.
Prijs: € 17,50 p.p.
Vanaf 20 personen

Bovenstaande suggesties kunnen worden uitgebreid
met een onbeperkt drankenarrangement voor een
meerprijs van € 7,00 per persoon per uur.

Aardappelgratin

€ 2,50

Hoeve

Scholtissenhof

LIMBURGSE KOFFIETAFEL vanaf 20 personen
Limburgse koffietafel bestaat uit:
Gedekte tafel met broodjes, kaas, vlees- en zoetbeleg.
Diverse Limburgse vlaaien en onbeperkt koffie/thee
Prijs per volwassene: € 15,50
Aanvulling rundvleessoep: + € 2,00 p.p.

BARBECUE in de maanden mei t/m augustus
Voor groepen vanaf 20 personen.
Tijdstip: vanaf 17.00 uur.
3 soorten salades, Limburgse koude schotel,
stokbrood + kruidenboter, knoflook-, cocktail- en
barbecuesaus, inclusief griller
Buffet: Shaslick, souvlaki, beefburger en grillworst € 19,95 p.p.

€ 2,00

Ons huisgemaakt
ijstoetje
€ 5,00
Prijzen per persoon.
Meer wensen zijn altijd
bespreekbaar.
zoals ook aankleding
van locatie.

CREATIEVE GROEN WORKSHOPS
(PASEN, HERFST EN KERST)
Prijs per workshop: € 37,50
Inclusief koffie en iets lekkers.
Voor groepen vanaf 4 personen.
“GEWOON GEZELLIG”
MINI WORKSHOP AFWISSELEND MET EEN HIGH TEA
duur 2,5 uur, min. 4 personen op woensdag t/m zaterdag
Prijs per workshop: € 27,50

Graag reserveren om teleurstelling te voorkomen.
Bij voorbaat dank.
Kinderen tot 10 jaar halve prijs.

Onze accommodatie is rolstoelvriendelijk
en de zolder is via de lift toegankelijk.

