
 

Groepsarrangementen Duinrell 2020  
 

Giftcards 

Uw gasten ontvangen een giftcard per persoon of per gezin met een waarde tussen €10,00 en €50,00 

die zij kunnen besteden in La Place Plaza, de Schaapskooi of de take away locaties op het 

attractiepark. Het tegoed is 5 jaar geldig. 

 

Ontvangstarrangement basis    € 6,10 p.p.* 

  Gedurende 1 uur in uw eigen ruimte 

 Onbeperkt koffie en thee , fristi en chocomel voor de kinderen 

 Huisgemaakte luxe koeken 

*Voor een meerprijs van € 1,- ontvangt u ook gebak bij bovenstaand arrangement. 

 

Broodje en een consumptie     € 8,50 p.p.  

 Baguette naar keuze met een petflesje naar keuze of een medium smoothie  

 

Lunchpakket volwassenen    € 7,75 p.p.  

 Ciabatta beenham, boerenkaas of kruidenkaas 

 Handfruit  

 Flesje water 

 Voorverpakte koek 

 

Lunchpakket kinderen 4 t/m 11 jaar   € 6,75 p.p.  

 Zacht bolletje boerenkaas of beenham  

 Krentenbol  

 Mini candybar 

 Pakje Taksi 

 

Snackmenu d.m.v. een voucher   € 7,25 p.p. 

Uw gasten ontvangen een voucher waarmee zij het snackmenu bestaande uit; frites met mayonaise, 

kroket of frikandel en een petflesje naar keuze kunnen afhalen bij  één van de Take aways op het 

attractiepark. 

 

Fritesmenu d.m.v. een voucher   € 5,25 p.p. 

Uw gasten ontvangen een voucher  waarmee zij het snackmenu bestaande uit; frites met mayonaise 

met een petflesje naar keuze kunnen afhalen bij  één van de Take aways op het attractiepark. 

 

Verpakt hand ijsje d.m.v. een voucher   

Uw gasten ontvangen een voucher die zij kunnen inleveren bij de Minitrein of de Paardenstal op het 

attractiepark   

Raketijsje       € 1,20 p.p. 

Twister, Calippo of Cornetto     € 1,60 p.p. 

 

Consumptie d.m.v. een voucher   € 2,85 p.p.  

Uw gasten ontvangen een voucher die geldig is voor een heerlijke koffie, thee, cappuccino, een flesje 
frisdrank of water.   



 

 

 

BBQ buffet Rick      € 27,50 p.p. volwassenen   

 Verschillende broodsoorten met kruidenboter € 13,75 p.p. kinderen 4 t/m 11 jaar 

 Diverse huisgemaakte salades zoals tomaat fetasalade met olijven, caesarsalade met diverse 

bijlage zoals croutons, kruiden, noten en dressings  

 Verse huisgemaakte sauzen 

 Kipsaté 

 Gekruide hamburgers (100% rund) 

 Gemarineerde spareribs 

 BBQ worst 

 Gekruide aardappeltjes uit de oven 

 Huisgemaakte frites  

 Voor kinderen zijn er kipnuggets en appelmoes op het buffet aanwezig.  

 

Vanaf 50 personen 

Lunchbuffet volwassenen     € 16,50 p.p.  

 Gedurende 1 uur uw eigen ruimte 

 Huisgemaakte soep 

 Diverse belegde broodjes met beenham, boerenkaas en kruidenroomkaas 

 Huisgemaakte salade  

 Verse biologische melk, Vers geperst sinaasappelsap, koffie en thee 

 

 Lunchbuffet kinderen 4 t/m 11 jaar   € 7,00 p.p.  

 Briochebroodje boerenkaas of beenham, krentenbol en pakje Taksi 

 

Snackbox kinderen 4 t/m 11 jaar   € 7,25 p.p.  

 Frites met mayonaise, frikandel of kroket en petflesje naar keuze.  

 

Dinerbuffet      € 21,50 p.p. volwassenen   

 Huisgemaakte soepen    € 10,00 p.p. kinderen 4 t/m 11 jaar 

 Brood met kruidenboter 

 Huisgemaakte salades 

 Diverse vlees- en visgerechten 

 Aardappeltjes uit de oven en huisgemaakte frites 

 Heerlijke desserts 

 Snacks en huisgemaakte frites voor de kids  

 

Drankarrangement volwassenen (frisdrank, bier en wijn) 1,5 uur tijdens diner   € 10,50 p.p.  

Drankarrangement kinderen (frisdrank en home made limonade)  1,5 uur tijdens diner €   5,00 p.p. 

Koffie en thee na afloop van het diner        €   2,65 p.p.   

 

 

 

 


