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goed om te weten
bij buiten zijn we gek en
zuinig op de natuur. alle
activiteiten die we organiseren
gaan dan ook in overleg
en overeenstemming met
staatsbosbeheer en in
harmonie met de natuur.
we willen namelijk nog jaren
naar buiten kunnen.

inhoud

vragen, offerte of advies?
wij helpen je graag verder

035 631 2012
zevenlindenweg 9
3749 AW lage vuursche
groepen@buitenindekuil.nl
www.buitenindekuil.nl
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onze plek
het souterrain
buitenterrein
je eigen festival
activiteiten
eten & drinken
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onze plek
		 buiten in de kuil is een plek
waar iedereen zich welkom voelt!
waar je soms bijna vergeet dat je niet thuis bent. waar er elke dag wat te beleven valt en iedere
dag dus een beetje anders is. een eigentijdse plek midden in het bos waar het niet erg is als
kinderen vies worden of je veel te veel eet (omdat het zo lekker is). waar je op adem komt na een
mountainbiketocht door het bos of gewoon blij verrast wilt worden met een picknick of barbecue.
buiten is een speeltuin waar je nooit te oud voor bent!
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huur souterrain + terras
€ 300,- (per dagdeel)

het souterrain
biedt plek aan
maximaal
50 personen

kies voor één van onze
drank arrangementen:*
2uurs €12,50 p.p.
3uurs €17,50 p.p.
4uurs €21,50 p.p.
*onze kleine vrienden van 4-12 jaar
voor de helft van de prijs.

wat krijg je daarvoor:
koffie,thee, frisdrank, water,
zelfgemaakte limo,
kornuit bier en huiswijn.

het souterrain
een familiereünie, een verjaardag of iets te vieren? kom lekker naar buiten.
we hebben een comfortabel souterrain met een gezellige café opstelling. met de openslaande
deuren naar ons terras ben je altijd een beetje buiten. onder de grote parasols ben je
zelfs beschut tegen een spat regen!
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stretchtent (12x9 m)
€950
het hele jaar kun je
bij ons terecht!

buitenterrein
		 even op adem komen van alle 				
						 buitenactiviteiten?
zoek een plek op ons buitenterrein voor een lunch en of diner met een grote groep!
daarbij is onze strechtent heel geschikt, lange houten tafels, leuke bistro-setjes en een
strobaal om op te zitten. kampvuur aan en genieten maar!
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buitenfestival
€ 24,50 p.p.*
(vanaf 60 pers.)
laat je gasten lekker zelf
kiezen wat ze willen eten...
we bereiden op minimaal
4 stations lekkere gerechten
voor je!
waaronder altijd onze
verse frieten van Friethoes,
natuurlijk pizza’s of
flammkuchen uit onze
houtgestookte ovens en we
zijn meesters van de grill dus
ook dat zal nooit ontbreken.

je eigen festival
ben je met een grote groep? kies dan voor je eigen festivalsfeer… verspreid over ons buitenterrein
bieden we verschillende inspirerende activiteiten; leuk en lekker informeel. iedereen kiest zelf zijn
eigen programma! ook eten & drinken bieden we voor iedereen wat wils... diverse stations waar de
koks ter plaatse staan te grillen, bakken en koken!

omdat we graag spelen met
vuur laten we onze kleine
vrienden ook zelf iets bakken
op vuur. wat dacht je van
broodjes aan een stok,
popcorn, marsmallow of zelfs
je eigen boffertjes, wat het
wordt? dat blijft nog even
een verrassing.
* exclusief activiteiten en extra tenten/
overkappingen. tijdens reguliere
openingstijden blijft ons restaurant
en boven-terras geopend voor
wandelaars, mountainbikers en overige
natuurliefhebbers.
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buiten in de kuil is er voor iedereen die
buiten wil zijn. kom je wandelen, fietsen,
spelen, sporten, bezinnen of gewoon
genieten van het bos?
dan proberen wij dingen toe te voegen waar
behoefte aan is. waar je blij van wordt, wat je
verrast en zonder dat het moet. onze activiteiten
zijn ondergeschikt aan het groen. we behandelen
de natuur en de dieren met respect en hechten
waarde aan duurzaamheid. dat voeren we door
in ons paviljoen, de menukaart, het terrein en de
afvalverwerking. verruil dus je nette schoenen

activiteiten

voor rubber laarzen, zet je telefoon op ‘stil’ en
geniet van de silent disco met ondergaande zon.
laat de dieren in het bos met rust, net als onze
buren. laat niets anders achter dan je voetsporen.
volg de aanwijzingen van de boswachter en ons
team op en kom vooral genieten van onze unieke
plek in de natuur.
het bijzondere karakter van de kuil staat

algemene voorwaarden
op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing, gedeponeerd
verzoek per email toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

uitzonderlijke plek waar wij onze diensten
mogen aanbieden.

>>

bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage. deze liggen ter inzage en worden op

voorop en we zijn ons zeer bewust van deze
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liever een
ander programma?

wandelen met
de boswachter
MTB clinic
BBQ workshop
spellen-kist
bubble-bal
r!
en nog veel mee

activiteiten
kom je buitenspelen? een bezoek aan buiten is ook echt buiten,
bij ons mag je met een gerust hart even ‘off-line’. houdt het weerbericht

we helpen jullie graag
om een onvergetelijke
dag te bezorgen met een
programma afgestemd op
jullie wensen en behoeften.
voor de organisatie en
voorbereiding hiervan
brengen we €75,- per
uur in rekening.

optie op een datum?
check de beschikbaarheid
in de agenda op de website.
we plaatsen een vrijblijvende
optie na uitbrengen van
offerte. De optie vervalt
automatisch na 2 weken
- of eerder indien andere
opdrachtgever wil boeken
voor dezelfde datum - dan
gaat 24 uurs regeling in. 1e
optant krijgt 24 uur om te
boeken of niet.

in de gaten en trek je stevige schoenen of je slippers aan, maak een
boswandeling met de boswachter of stap op de mountainbike voor een
leerzame clinic. Wij steken vast het vuur aan, kan je lekker broodjes bakken
en zo blijf je lekker warm.. we zitten tenslotte wel buiten!
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menuopties lunch en borrel
lunch € 20,- p.p.
twee grof gesneden boterhammen, belegd met pittige
hollandse kaas, zalm gerookt in onze eigen rookoven.
voor de liefhebbers een lekkere kop soep van de dag.
vruchtensappen, melk, water.

lunch uitgebreid à € 25,- p.p.
voor de lekkere trek, drie grove boterhammen rijkelijk
belegd met pittige kaas, gegrilde groenten en hummus
en onze trots huisgerookte zalm. een kom soep van het
seizoen en een hartige snack. vruchtensappen, melk,
water.

borrelen € 8,- p.p.*

eten & drinken
buiten is een plek waar het eten
altijd goed is en de producten
van de seizoenen een hoofdrol spelen.

borrelen kan ook bij buiten. dit serveren we gewoon op
planken van hout. wel zo makkelijk en gezellig. we leggen
er van allerlei lekkers op wat perfect past bij koele drankjes!
knapperige nacho’s met kaas en homemade salsa of
guacamole.. grof gesneden brood met lekkere smeersels,
grabbelbakken met olijven en bitterballen!
*borrelen kan alleen in combinatie met lunch en/of dinerarrangementen

rijkelijk belegde boterhammen, verse soep van seizoen groenten, knisperende salades en
hoofdgerechten waar het water van in je mond loopt. vergezeld van lekkere drankjes,
niet alleen goede koffie en mooie wijn, maar ook sappen van hollandse vruchten,
diverse (seizoens-)bieren. en als je bij ons een activiteit boekt is dit altijd in combinatie
>>

met een lunch of diner, want van buitenspelen krijg je honger.
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menuopties diner
diner aan tafel
1 gang € 23,50
2 gangen € 27,50
3 gangen € 32,50
gezellig aan tafel samen genieten van eerlijke seizoen
gerechten – gepresenteerd op grote schalen –voor ieder
wat wils… groenten, vlees en vis altijd met een lekkere
salade, indien gewenst een 2e gang als zoete afsluiter

buiten barbecue €24,50 p.p.

eten & drinken
buiten is een plek waar je kunt
dineren bij ondergaande zon.
bij buiten zijn we meesters van de grill al zeggen we het zelf...
mooie eerlijke producten langzaam gegaard, op hout gerookt
of gloeiend heet gegrild. het vuur is aan!

het water loopt je al in de mond bij onze shortribs, gegaard
op onze big green egg, daarbij serveren we uiteraard onze
huis gerookte zalm en ook nog de befaamde buitenburger
met alles erop en aan. diverse gegrilde groenten uit het
seizoen net als de salade de chef want die smaakt altijd.
grof gesneden brood met diverse smeersels om mee te
beginnen.

gloeiende kolen €29,50 p.p.
we starten met soep uit de ketel boven het vuu en
daarna krijg je entrecote aan één stuk gegaard,
onze trots; huisgerookte zalm, een buiten burger, gegrilde
groenten uit het seizoen, een buitengewone salade,
aangevuld met maiskolven, hummus & tapenade en onze
beruchte frietjes waar je zelfs een stukje voor om zou
fietsen.

enne onze chef weet wel raad met alle dieetwensen dus
maak je daar maar niet druk over.
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wil je reserveren?
check de beschikbaarheid op onze site en vul het aanvraagformulier
in www.buitenindekuil.nl/aanvraagformulier-groepen/
of mail naar groepen@buitenindekuil.nl
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