Meester Bosweg 5
7451 KC HOLTEN
0548-361169
www.kb-dondertman.nl

Hartelijk welkom bij onze landelijk gelegen Kinderboerderij Dondertman.
Een uitstekend en gastvrij adres voor uw vergadering, familiedag, kinderverjaardag, schoolreisje,
workshop of cursus. Voor groepen met kinderen een ideale locatie om een bezoek aan de
kinderboerderij te combineren met een leuke activiteit of passende maaltijd met een verblijf tot
uiterlijk 20.00 uur. Maar uiteraard bent u ook welkom voor een kop koffie of een ijsje. De geur van
het platteland, de dieren, het vermaak voor de kinderen en het fraaie natuurschoon maken van uw
dag een onmiskenbaar succes!

Het Boshuus van de kinderboerderij ligt aan de voet van de Holterberg, thans onderdeel van Nationaal
Park de Sallandse Heuvelrug. Het gebouw beschikt over een ruim terras en zaalruimte boven en
beneden. Het souterrain is geschikt voor kinderverjaardagen, workshops enz. en beschikt over diverse
speelattributen. De zaal boven – de Proatzolder – is geschikt voor vergaderingen, lezingen enz.
Aangrenzend aan het Boshuus bevindt zich de Hooiberg. Een zaal voor plm. 45 personen waar u
terecht kunt voor verjaardagen of familiebijeenkomsten. Wij bieden de mogelijkheid van lunch, buffet
of barbecue. Speciaal voor deze groepen ligt er een gezellig terras bij. Het gebruik van zelf meegenomen
spullen in deze ruimte is niet toegestaan.

Wij bieden een ruime keus aan mogelijkheden om uw dag invulling te geven. Om een beeld te schetsen
zijn enkele voorbeelden opgenomen van groepen die ons eerder bezochten. Het Boshuus beschikt over
een lift en is bereikbaar vanaf de A1 afslag Holten, vanuit Holten-dorp of vanaf de N332 (LochemRaalte). Er is een ruim en gratis parkeerterrein. Een routebeschrijving vindt u op onze website
www.kb-dondertman.nl. Wilt u nadere informatie of direct reserveren? Onze medewerkers staan u
graag te woord of u kunt ons bellen op 0548-361169 of mailen naar info@kb-dondertman.nl

Drink’n vuur een groep

(vooraf reserveren)

Prijzen zelfbediening
Kan koffie
Kan thee (-water)
Kan ranja
Frisdranken (per fles/pak)
Wijn 75 cl (rood, rosé, wit droog, wit zoet) *

€ 14,50
€ 8,50
€ 3,25
€ 4,50
€ 8,00

*

€ 2,00

Flesje bier

* schenktijden: werkdagen v.a. 16:00 uur, zaterdag/zondag v.a. 12:00 uur)

Wat kunj doar bie nem’

(vooraf reserveren)

Prijzen zelfbediening
Soesjes op bord
Plak cake
Beschuit met roze of blauwe muisjes (kraamfeest)
Gesorteerd gebak (standaard)
Gesorteerd gebak (luxe)
Plak krentenwegge
Nootjes op tafel

Soepen

€
€
€
€
€
€
€

3,50
0,50
0,45
1,85
2,25
1,00
0,75 pp

(vooraf reserveren)

Groentesoep, tomatensoep of erwtensoep
Stokbrood met kruidenboter

€ 2,50 pp
€ 1,00 pp

Happen, warm en koold
Bittergarnituur (bamiballetje, nasischijfje, kaasTengel, mini loempia, kipnugget)
Bitterballen
Koude hapjes (vooraf reserveren)

Prijswijzigingen voorbehouden

€ 4,00 (8 stuk)
€ 3,20 (8 stuk)
€ 0,50 (p/stuk)

Zaalhuur € 50,00

Buffet

Geen verkoop van alcohol

(vooraf reserveren)
Alle buffetten: kinderen tot 5 jaar gratis

Warm/koold buffet “Dondertman” (min. 15 pers)
€ 18,95 pp (incl. entree kb)
- Gebakken aardappeltjes gekruid/spekjes en/of aardappelgratin
- 2 soorten groente (gemengd en bijv. sperzieboontjes)
- Kleine schnitzels
- Gehaktballetjes in jus
- Kip gerold in ontbijtspek
Vis en vegetarisch (meerprijs op aanvraag)
- Rundvleesvleessalade
- Rauwkostsalade en/of pastasalade
- Stokbrood met kruidenboter
Warm/Koold buffet “ de luxe” (min. 15 pers)
€ 19,95 pp (incl. entree))
- Gebakken aardappeltjes gekruid/spekjes en/of aardappelgratin
- Ratatouille van groente of witlof ham/kaas
- Boeuf bourgignon (stoofschotel met ui, paprika en champignons)
- Varkenshaas met champignon roomsaus
- Kipfilet gerold in ontbijtspek
Vis en vegetarisch (meerprijs op aanvraag)
- Gehaktballetjes in jus
- Rauwkostsalade
- Zalmsalade
- Pastasalade
- Stokbrood met kruidenboter
De aanduiding en/of houdt verband met het aantal personen.
Bij een groter aantal betreft het beide gerechten, anders één van beide

Hapjesbuffet “Boshuus” (min. 15 pers)
€ 16,95 pp (incl. entree kb)
- stokbrood met kruidenboter
- scharreleisalade
- rundvleessalade
- plakken warme beenham
- kipblokjes in satésaus
- zelfgemaakte gehaktballetjes
- gevulde eieren
- stokbroodplakjes belegd met gerookte zalm, paté, filet américain, brie
- wraps gevuld met kipsalade
Stamppotbuffet “Splo” (min. 15 pers)
3 soorten stamppot: boerenkool, wortelen , zuurkool
- Rookworst
- Ribbetjes
- Gehaktballetjes
- Speklappen
- Haché
- Diverse tafelzuren en mosterd
Prijswijzigingen voorbehouden

€ 15,95 pp (incl. entree kb)

Barbecue

(vooraf reserveren)

Barbecue (skottelbraai min. 15 pers)
Rauwkostsalade en/of rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter
Hamburger
Saucijsjes (Braadworstjes)
Kipsaté
Gemarineerde speklapjes
Gemarineerde karbonade
Gemarineerde varkensfilet
Gemarineerde kipfilets
Sjaslicks
Satésaus
Diverse koude sauzen ( 4 soorten)
tafelzuren

€ 16,50 pp (incl. entree kb)

Vis en vegetarisch (meerprijs op aanvraag)
Biefstuk (meerprijs op aanvraag)

Uit bovenstaande vleessoorten kunnen er 5 worden gekozen (2 satéstokjes gelden als 1 st vlees)

kinderen tot 5 jaar gratis

Friet erbij ?
Schaal friet klein
Schaal friet extra groot

€ 13,50
€ 25,00

incl. mayonaise
incl. mayonaise

IJsje na?
Softijs (hoorntje) v.a.
Bakje softijs (sundae) met topping (choco, aardbeien, caramel)
Sorbet (tropical fruit, aardbeien, kersen, appel/kaneel)

€ 1,00
€ 2,25
€ 3,75

Prijswijzigingen voorbehouden

De stoete op toafel
Standaard lunch (min. 10 pers.)
- soep
- broodjes ham of kaas
- melk
- karnemelk
- jus d’orange

€ 8,95 pp (incl. entree kb)

Boerenbroodtafel
(min. 15 pers)
€ 15,50 pp (incl. entree kb)
(in buffetvorm met diverse streekproducten)
- groentesoep
- wit/bruin brood, krentenwegge
- assortiment zachte en harde broodjes (van de warme bakker)
- luxe vleeswaren
- diverse soorten kaas
- gekookt ei van eigen erf
- kroket
Optie: vers fruit € 1 pp extra
- diverse zoetwaren
- kannen melk, karnemelk, jus d’orange
- koffie/thee

Eem’ rond de toafel
Zoekt u voor uw bedrijf of gezelschap een leuke en inspirerende locatie voor een vergadering, werkoverleg of cursus? In ons
centrale gebouw beschikken wij over de Proatzolder. Een zaal waar u met 30 tot 40 personen kunt verblijven. De accommodatie
beschikt over een digitaal bord, een flipover en professionele audiovisuele middelen. U verblijft met uw gezelschap boven in het
Boshuus waar u uitkijkt over enerzijds het platteland en de bosrijke omgeving, anderzijds over de kinderboerderij.
Wilt u even een onderbreking? De kinderboerderij en de plattelandsomgeving lenen zich hier bij uitstek voor!
Er zijn diverse leuke (korte) wandelingen en fietstochten in de omgeving. Tevens bieden wij huifkartochten of desgewenst
verzorgen wij een zogeheten ToekToek (elektrisch vervoer) voor, waarmee u de omgeving kunt verkennen. Wij zijn graag bereid
u nader te informeren over mogelijkheden en prijzen.

Vergaderen 1 dagdeel ( 9:00-13:00 of 13:00-17:00)
2 dagdelen

€ 75,00
€ 125,00

- zaalhuur
- gebruik audiovisuele middelen
- wifi
- koffie/thee (kannen)
- water op tafel
- bezoek kinderboerderij
Wij bieden diverse aantrekkelijke lunchmogelijkheden

Prijswijzigingen voorbehouden

Veur de wichter
Kinderfeestjes arrangementen

1. Boshuus
: entree, kinderpatat/mayo, 1x ranja, ijsje
2. Pipo
: entree, poffertjes, 1x ranja, ijsje
3. Dondertman : entree, kinderpatat/mayo, 3 minisnacks, 1x ranja,
ijsje
4. Holterberg : arr. Boshuus + speurtocht Natuurmuseum Holterberg

€ 7,50
€ 7,50
€ 8,50
€ 12,25

(boeken bij Natuurmuseum Holterberg, tel. 0548-361979)

5. KB arrangem.: entree, koffie, broodje kroket (voor volwassenen)

€ 6,00

Tip: arr. 1, 2 en 3 kan worden uitgebreid met plakjes cake versieren

€ 1,50

Voor de jarige is er een kleine verrassing

Ponyrit (nov t/m feb - woensdag en zaterdag v.a. plm 15:00 u) *
€ 1,00
Huifkar (mrt t/m okt woensdag en donderdag v.a. plm. 14:30 u)*
€ 2,00
Dondertman Express (treinrit) (vrijdag en zondag (tijden op afspraak)) *
€ 1,00
* Bij voldoende belangstelling en naar gelang weersomstandigheden. Informatie over tijden in het Boshuus

Diverse workshops (zie www.kb-dondertman). Informatie in het Boshuus.
Activiteiten
Bezoek kinderboerderij
Klootschieten (excl. borg)
- borg klootschieten
Natuurbingo
Cadeaubon

€ 4,00 (van 2 jaar en ouder)
€ 5,00
€ 10,00
€ 4,00
prijs op aanvraag

En verder
- is er een speeltuin met allerlei elementen inclusief airtrampoline, een grote zandbak en skelterbaan
- hebben wij tevens geschenkartikelen
- zijn honden niet welkom op de boerderij zelf, wel in het Boshuus of op het terras
- is roken toegestaan op het verharde terras
- is het gebruik van zwak alcoholische dranken toegestaan op het verharde terras (binnen schenktijd)

Aan de voorzijde van het Boshuus bevindt zich een gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen

Prijswijzigingen voorbehouden

