
 

Dessert tip 

€ 1,90 per stuk 

  Onbeperkt: Eten, Drinken en 2 Activiteiten 

 

Met de hele groep, gezellig bij elkaar! 
 

U kiest het tijdstip van aanvang, geeft het aantal personen door, maakt een keuze voor de activiteiten en 
we bespreken de wensen voor het eten.  

 

Het enige dat u dan nog hoeft te doen, is op de dag zelf met een glimlach aanwezig te zijn! 
 

 
 
 

Uw dag zou er als volgt uit kunnen zien: 

 
14.00 uur Drankje met appelgebak en slagroom 

  Met de hele groep op activiteit 
  Nootjes en zoutjes op tafel en borrelen maar 

  U gaat nog een keer op activiteit met het hele gezelschap 
  We nemen een drankje bij u op en serveren een kopje tomatensoep voor de liefhebbers, in 

de tussentijd is onze kok voor u de BBQ al aan het vullen of is druk bezig met het bakken van 
de pannenkoeken 

19.00 uur  Het 5 uur durende arrangement loopt ten einde 
 

Onbeperkt BBQ Buffet € 44,00 per volwassene € 22,50 per kind ( 4 tot 12 jaar)                             va 15 pers 
 

U heeft de keuze uit  4 soorten vlees; 
( basis) Kipvleugel, Speklap, Hamburger, Procureurlap, BBQ worst, Kip saté 

 
Wilt u uitbreiden of ander vlees/vis op de BBQ? Dan kunt u kiezen uit;  
(Luxe) Shaslick, Sparerib, Biefstuk, Pangasiusfilet, Garnalenspies, Zalmfilet 

 
In buffetvorm staat er een Huzarensalade, Aardappelsalade, Saladebar, Koude sausjes, Satésaus, Frietjes 
en Stokbrood met Kruidenboter voor u klaar.  

 
 
 

Per extra vleessoort ( Basis) wordt er p.p. € 2,50  meer in rekening gebracht. 
Per extra vissoort of vleessoort (Luxe) wordt er p.p. € 4,00 meer in rekening gebracht. 

 

 

Onbeperkt Pannenkoeken € 39,50 per volwassene  € 22,00 per kind ( 4 tot 12 jaar)                 va 2 pers 
Stel zelf je pannenkoek samen met 2 ingrediënten uit een enorme keuze;  

 

Spek, Kaas, Ananas, Kersen, Appel, Slagroom, Advocaat, Boerenjongens,  
Garnalen, Brie, Chocoladesaus, etc. 

 

Zodra hij op is, bestel je gewoon de volgende! 
 
 
 
   

                              
                                Mand gevuld met Aardbei- en Chocolade Cornetto ’s 

  

 
 

Bij geen deelname aan een activiteit wordt er voor die persoon € 3,00 extra in rekening gebracht. 
*Bij Handboogschieten geldt er een meerprijs van € 5,00 p.p. 

*Glutenvrij/Lactosevrij of vegetarisch eten? Wij berekenen een meerprijs van €1,70 per persoon 
Hollandse bar; koffie, thee, frisdrank, wijnen en jupiler bier van de tap 

 
 

Wij denken graag mee voor een passend arrangement.  

U kunt telefonisch een afspraak met ons maken, zodat wij de tijd hebben om uw 

wensen en voorkeuren te bespreken en uw dag onvergetelijk te maken! 

 

www.steengroeve.nl                          0161-491343               info@steengroeve.nl 
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Deze 

 
• € 6,70 per kind, Entree Groeversbos, ijsje, chips, onbeperkt ranja 

• € 8,80 per kind, Glas ranja, versierpannenkoek, ijsje 
• € 9,20 per kind, Entree Groeversbos, Onbeperkt ranja, pannenkoek versieren. 

• € 9,70 per kind, Activiteit, glas frisdrank, pannenkoek met 1 ingrediënt 
• € 11,70 per kind, Entree Groeversbos, onbeperkt ranja, cake, activiteit, pannenkoek versieren, ijsje, zakje chips 

• € 12,70 per kind, Entree Groeversbos, handboogschieten(va 10 jaar), glas frisdrank, pannenkoek met 1 ingrediënt 
• € 14,70 per kind, Entree Groeversbos, onbeperkt ranja, cake, Handboogschieten(va 10 jaar), 

pannenkoek versieren, ijsje, zakje chips 
 

 

Schoolreisje?  Met de hele klas of school naar de Steengroeve € 8,50 per persoon 
Onbeperkt ranja, koffie, thee, activiteit naar keuze, pannenkoeken eten, ijsje 

Alleen te reserveren door scholen van maandag t/m vrijdag 

 

Arrangementen voor ieder gezelschap! 

 

Activiteitenarrangement € 13,50 per persoon        3 uur durend, va 2 pers 

Twee Activiteiten naar keuze, incl. 2 consumpties (m.u.v. Chaamse bieren, Tripel en Bier van het Seizoen) (handboogschieten meerprijs €5,00 p.p.) 

Brabantse Broodtafel € 19,50 per volwassene  € 12,00 per kind ( 4 tot 12 jr)               2 uur durend, va 8 pers 

Inclusief koffie, thee, jus d’orange, ranja & water. Kop Tomatensoep, Diverse broodsoorten, Heerlijke 

Brabantse Worstenbroodjes, Vleesbeleg, Kaasplankje, Zoetwaren, Gekookte eieren, Tonijnsalade, 

Fruitmand & Rauwkost.  

Saté & Hamburger buffet € 20,00 per volwassene  €13,00 per kind (4 tot 12 jr)    va 15 pers 

Kop Tomatensoep, Kipsaté, Hamburgers, Stokbrood met kruidenboter, huzarensalade, aardappelsalade, 

saladebar, kroepoek, gebakken uitjes, frietjes, mayonaise en satésaus.  
 

BBQ buffet € 22,50 per volwassene  € 13,50 per kind (4 tot 12 jr)       va 15 pers 

Kop Tomatensoep, Keuze uit verschillende soorten vlees & vis ( prijs gebaseerd op 4 soorten vlees basis pakket), Stokbrood 

met kruidenboter, saladebar, frietjes, huzaren- en aardappelsalade, koude sausjes en satésaus. 
 
 

Feestarrangement € 22,50 per volwassene € 14,00 per kind (4 tot 12 jr)               4 uur durend, va 15 pers 

Onbeperkt consumpties van de Hollandse bar. Op tafel nootjes & zoutjes. Ook komen wij 5 x langs met een 

warm bittergarnituur 

(Feesttip: Puntzakje friet a €2,30 p.p.)          
 

Uitbreidingsmogelijkheden Feestarrangement              va 15 pers                          (1 dag vooraf te reserveren) 

1 x drankje met appelgebak  € 4,50 p.p.  Warm borrelgarnituur  € 0,60 per hapje 

 Bonbons   €1,80 p.p.  Luxe koude hapjes     € 1,60 per hapje 

 Prosecco    €3,00 p.p.   

. 
   

 

 
 

 

 

                 De Steengroeve                                                                        

                 Steengroeve 

 

 
www. steengroeve.nl              0161-491343        info@steengroeve.nl 

Wij maken graag met u een afspraak om 

uw wensen en voorkeuren te bespreken en 

uw dag  onvergetelijk te maken. 
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Leuke, (ont)spannende en gezellige activiteiten voor 

iedere leeftijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Binnenspeeltuin het Groeversbos € 2,00 p.k.  

Lekker klimmen en klauteren in onze binnenspeeltuin. 

• Midgetgolf € 4,00 p.p         (v.a 3 jr); max 60 pers. 
Met balletje, golfstick en scorekaart probeert u een persoonlijk record neer te zetten op de 18 holes baan. 

• Truusje Trap € 12,50 p.u 6- persfiets  € 9,50 p.u 4- persfiets        ( alle leeftijden) max 50 pers. 

U ontvangt een route van ca 6 km door de Chaamse bossen op de familieskelters.  

• Bosgolf € 4,00 p.p.         ( va 7 jr) max 30 pers. 
Met een grote bal, stick en scorekaart ga je dwars door het tegenover liggende bos de 18 holes doorlopen. 

• Corn Hole € 4,00 p.p.          (va 3 jr) max 40 pers. 

Door het gooien van maiszakjes op houten bakken, probeer je zo snel mogelijk 21 punten behalen. Dit spel wordt in 

teamverband gespeeld. 

• Handboogschieten € 8,50 p.p. (minimaal 10 personen)    (va 10 jr) max 27 pers. 
Onder leiding van een instructeur wordt er een uur geschoten en bepaald wie de beste Robin Hood van het 

gezelschap is. Minimaal 3 dagen vooraf reserveren. 

• Boswandeling  € 4,00 p.p. (minimaal 10 personen)     (alle leeftijden) max 30 pers. 

Een natuurgids zal u de Chaamse bossen laten ontdekken en u het bos laten beleven op een andere manier.  
Minimaal 1 week vooraf reserveren. 

• Trabietoer   Prijs op aanvraag                                                                  (Chauffeur i.b.v. rijbewijs) 

In een nostalgische Trabant het Brabantse landschap verkennen. Meer informatie op aanvraag. 

• Kabouterpad € 1,00 per kind        ( 3 tot 6 jr) max 50 kids  

Alle 20 kabouters hebben een eigen opdracht en staan verspreid in het tegenover liggende Speelbos over ca 1,5 km.  

Kom je mee zoeken? 

• Dierenvriendjespad  € 4,00 per opdrachtboekje     (6 tot 8 jr) max 30 kids 

Met een kleurenwijzer gaan de kinderen tijdens een zelf uitgezette wandeling opdrachtjes in het bos doen. 

• Kraak de Boswachterscode  € 4,00 per opdrachtboekje     (8 tot 12 jr) max 30 kids 

Alles over je zintuigen leren in het bos en zo verschillende opdrachten uitvoeren. Uiteindelijk kraak je de code en 

ontdek je een zeer bijzonder zintuig. 

 

 

Combinatie Arrangement va 2 pers 
2 activiteiten &  2 drankjes naar keuze muv Chaamse bieren, Tripel en Bier van het Seizoen  

(meerprijs Handboogschieten € 5,00 p.p. (vanaf 10 pers, vanaf 10 jaar))  

 

 

 

 

Alle activiteiten bedragen ca 1 uur; Trabietoer. 



 Aanvraagformulier Feesten & Partijen 

 

 

 

 
 

Welkom bij de Steengroeve!  

Wij willen uw dag onvergetelijk maken  en denken graag met u mee. 

U kunt vast uw gegevens achterlaten op het onderstaand formulier.  

 

Team de Steengroeve 

   

Kruis aan wat van toepassing is:     
o Ik wil een afspraak maken 
o Neem telefonisch/per e-mail contact met mij op 
o Ik wil een optie nemen op onderstaande datum 
o Anders nl………………………………………. 

 

Naam   :  
Telefoonnummer : 
E-mail adres  : 
 
Gewenste datum : 
 
Groepsgrootte  :  
Volwassenen.................Kids (4 tot 12 Jr)……………… Kids (0 tot 4 Jr)……………… 
 
Arrangement  : 
 
Gewenste Aanvangstijd: 
Gewenste Eindtijd : 
 
Activiteiten  : (omcirkel uw keuze) 

Midgetgolf – Bosgolf – Truusje Trap – Cornhole – Handboogschieten –  
Boswandeling – Kabouter pad – Dierenvriendjes pad – Expeditie Boswachter 

 
Bijzonderheden   : 
(Vleeskeuzen, Dieetwensen) 
 
 
 
Vermelding welkomstbord: 

 

    Zodra wij alles met u hebben doorgesproken, krijgt u van ons 

een bevestiging, om uw aanvraag definitief te maken.. 

Datum van vandaag: 
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