Wat leuk dat je interesse hebt in Fontaines om zelf iets te organiseren.
Er is van alles mogelijk en we gaan graag met je in gesprek om samen tot een passende arrangementsamenstelling te
komen. Omdat elke activiteit en groep anders is, is het opstellen van een offerte maatwerk. Hieronder kun je alvast een
indruk krijgen van de arrangementen, mogelijkheden en prijzen.

Maaltijden
Wij hebben veel ervaring met het koken voor kleine en grote groepen (max 100 personen).
Onze maaltijden zijn altijd vers en zelfgemaakt en waar mogelijk ook duurzaam. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk
de smaak! Geïnspireerd door het seizoen, zelfontwikkelde recepten en beproefde successen. In overleg koken wij
vegetarisch/veganistisch of met vlees en vis.

Bij aankomst:
Ontvang je gasten/deelnemers met:
• Koffie, opgeschuimde melk, thee, water een limonade.
• Soep, stokbrood en kruidenboter.
• Fruitschaal met seizoenfruit

€2,- pp
€5,- pp
€2,50 pp

Koffie/thee:
Koffiebreak met wat lekkers? Wij zetten dit graag op de door jullie gewenste tijd(en) klaar.
Prijs €2,- p.p. per koffiebreak

Borrelen:
Lekker borrelen voorafgaand aan het diner of feestelijk jullie bezoek afsluiten? Wij serveren dagelijks of op afspraak een
aperitief of borrel variërend in samenstelling en luxe.
Prijzen vanaf €3,50 p.p.

Bij vertrek:
Geef je gasten/deelnemers een lunchpakket mee voor onderweg. Zelf smeren of liever kant en klaar?
Eenvoudig of liever wat luxer? We bespreken graag de mogelijkheden met je.
Prijzen vanaf € 4,50 p.p.

Corvee:
Het afwascorvee na de lunch en het diner doen we gezellig samen, al dan niet onder begeleiding van Ferdinand.
De ervaring leert dat dit, in tegenstelling tot de verwachting, als een zeer gezellig moment wordt ervaren en er zo de
leukste gesprekken ontstaan. De overige afwasmomenten en keukenvaat worden door onze medewerkers gedaan. Past
het corvee echt niet in jullie programma dan kunnen we kijken of het mogelijk is om dit tegen een vergoeding over te
laten nemen door onze medewerkers. Bij de huur van de keuken dient de keukenvaat zelf te worden gedaan.

Onze koks:
Bij een groepsgrote vanaf 10 personen, 2 dagen met minimaal twee maaltijdmomenten per dag kunnen wij, onder
voorbehoud van bekschikbaarheid, een van onze koks voor jullie inplannen. Eén of alle maaltijdmomenten liever in
eigenbeheer? Dat kan ook. Lees hier verderop meer over (“Huur keuken incl. servies”).

Maaltijd arrangementen (combineren mag!)

Ontbijt in eigenbeheer

Eenvoudig ontbijt

Standaard ontbijt:

Robuust stokbrood
Meergranen brood
Yoghurt
Fruitschaal appel en banaan
Cruesli
Goudse kaas/Brie/Ham
Roomboter
Koude melk

Versgeperste jus d’orange
Croissantje of
Pain au chocolat
Boeren eitje
Robuust stokbrood
Meergranen brood
Yoghurt
Cruesli
Luxe fruit/salade

Lunch in eigenbeheer

Diner in eigenbeheer

Jam / honing / pindakaas /
chocopasta
Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Fruitschaal appel en banaan
Goudse kaas / Brie/ ham
Roomboter
Koude en warme melk
Jam / honing / pindakaas /
chocopasta
Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Prijs: € 8,50 p.p.p.d.

Prijs: € 12,50 p.p.p.d.

Eenvoudige Lunch:

Standaard lunch:

Goudse kaas / Brie / Comté
Vleeswaren
Robuust stokbrood
Meergranen brood
Boter en kruidenboter
Jam / honing
Fruitschaal appel en banaan
Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Soep
Gevulde salade
Verse spread
Afgewisseld Frans kazen
Geitenkaas
Goudse kaas / Brie / Comté
Vleeswaren
Robuust stokbrood
Meergranen brood
Boter en kruidenboter
Jam / honing
Fruitschaal appel en
bananen
Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Prijs: € 8,50 p.p.p.d.

Prijs: € 14,50 p.p.p.d.

Eenvoudig avondeten:

Standaard avondeten:

Uitgebreid avondeten

Hoofdgerecht
Eenvoudige salade

Stokbrood met kruidenboter
of
Chips met dipje etc.

Uitgebreide wisselende borrel
(kaas, noten, vlees, rauwkost,
chips, dips)

Hoofdgerecht
Eén of meerdere
bijgerechten groente/salade

Hoofdgerecht
Eén of meerdere bijgerechten
groente/salade

Dessert

Dessert

Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Prijs: € 22,50 p.p.p.d.

Prijs: € 27,50 p.p.p.d.

Dessert
Koffie
Opgeschuimde melk
(kruiden) Thee
Water

Prijs: € 18,50 p.p.p.d.

Keukenhuur incl. serviesgoed:
De ruime keuken is voorzien van een groot 5 pits gasfornuis, grote snijtafel, meerdere koelkasten en professionele combisteam oven. Met tal van mooie serveerschalen en een groot assortiment servies is alles aanwezig om kleinere en grotere
groepen te koken. De keukenhuur kan worden afgenomen voor 1 dagdeel of voor de gehele dag.
Prijs voor 1 dagdeel: € 45,Prijs voor de gehele dag: € 85,-

Zaal en terreinhuur:
Ons terrein biedt verschillende plekken om met een groep samen te komen zoals de zaal, de Binnentuin, kapvuurplek en het
veld. Maar ook zijn er tal van kleine stilte plekjes waar men zich kan terugtrekken voor een individuele workshop opdracht.
De Binnentuin is een gezellige binnenplaats omringd door groen, waar je zowel in de zon als de schaduw kunt zitten. Hier vind
je ook de sanitaire voorzieningen.
Onze lichte en ruime zaal grenst aan de binnentuin. Deze ruimte kan gebruikt worden om binnen te eten bij slecht weer en
voor allerlei activiteiten. Er is een gezellige openhaard en er is een piano aanwezig.
Ons activiteitenveld kan gebruikt worden voor sport en spel of andere workshop activiteiten zoals teambuilding of yoga. Er is
een toiletgebouw aanwezig. De zaal en terreinhuur worden afgenomen voor 1 dagdeel of voor de gehele dag.
Prijs voor 1 dagdeel: € 35,Prijs voor de gehele dag: € 65,-

Onderdak
Er zijn verschillende huizen, appartementen en kamers in eigen beheer. Ook kun je kamperen in de boongaard of
overnachten in de luxe safaritent. Zijn er meer slaapplekken nodig dan hebben wij contacten met andere huisjeseigenaren in
het dorp. Deze huizen en kamers variëren in, sfeer, luxe en prijs.
Alle kamers worden verhuurd met opgemaakte bedden en een handdoeken set en zijn de kosten voor de eindschoonmaak
inbegrepen. Bij huizen en appartementen dien je zelf beddengoed en handdoeken mee te nemen en reken je ter plekke de
eindschoonmaak af. Mocht je niet de juiste beddengoedmaat hebben dan kun je dit altijd bij ons huren.
Kampeergeld kind € 5,83 p.n.
Kampeergeld volwassenen € 6,67 p.n.
Kamerprijzen vanaf € 34,50 p.n.
Huizen / appartementen vanaf € 65,- per nacht
Eindschoonmaak € 40,-

Hout voor kampvuur:
Gezellig om een vuurtje zitten? Dat kan (alleen) bij onze prachtige kampvuurplek. Hout kun je zelf pakken en wordt per
kruiwagen aan het einde van de week afgerekend
Prijs € 7,50,- per kruiwagen

Fietsverhuur:
Wij hebben een ruim aanbod aan Cube mountainbike fietsen voor kinderen (vanaf ca. 5 jaar) en volwassenen.
Ook zijn er een aantal fietshelmen aanwezig. Mocht je zelf een helm hebben dan adviseren wij je die mee te nemen.
Prijs per dag kinderfiets € 15,Prijs per dag volwassenfietsfiets € 17,50

Algemene kosten:
Voor het maken van de facturen en alle verzorging daaromheen rekenen we administratiekosten voor alle personen vanaf 18
jaar en ouder.
Prijs € 20,- p.p

