Met de “ kippen”
naar de Maasheggen
Bij Gastvrei Aalshof in het Brabantse plaatsje Haps
kunt u terecht voor een heuse kip en ei experience.
Gezelschappen tot 90 personen zijn van harte welkom.
U wordt ontvangen in een sfeervolle ambiance waar
u op de hoogte wordt gebracht van allerlei kip- en
ei-weetjes en het proeven van diverse soorten advocaat
zoals “Doortje”, “Suyp”, “McEgg”en “Moortje”.
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• Infotainment: de presentatie
wordt met een microfoon
(headset) uitgevoerd!
• Tweemaal koffie/thee met
huisgemaakte appeltaart
(tijdens het ochtendprogramma
wordt appeltaart geserveerd en
voor het middagprogramma crème
brûlée, ludiek verpakt
in een eitje)
• Proeverij 4 soorten advocaat
• Kokoskoekje, ook van ei gemaakt
• Bezoek aan onze eigen streekwinkel
• Duur 2 uur

Lunch in het StroHotel

Voor de lunch kunt u terecht in ons
unieke StroHotel, gebouwd van pakken
stro en gestuukt met leem uit de
naburige Maas. Ecologisch, duurzaam
maar wel van alle gemakken voorzien.
Het dient als groepsaccommodatie,
B&B, vergaderlocatie en uiteraard
ook voor lunches. We vertellen tijdens
de lunch hoe dit mooie gebouw tot
stand is gekomen met onder andere
een strobouwer uit Frankrijk en een
12 tal vrijwilligers, een geweldige
samenwerking.

Rondrit Maasheggen

Onze gids Jan neemt u mee naar Het Maasheggenlandschap,
deze Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van
het land. Een tochtje door het gebied is als een spannende
ontdekkingsreis door de tijd. Het is het meest omvangrijke
heggenlandschap van Nederland, waar een mozaïek
van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al
eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een bijzondere
verscheidenheid aan planten en dieren. Duizenden jaren
geschiedenis komen hier samen. Er is geen gebied in Europa
waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar
en langdurig met elkaar verweven zijn. Niet voor niets heeft
de Maasheggen daarom sinds de zomer van 2018 de UNESCO
mens en biosfeerstatus. www.maasheggenunesco.com/nl
NL-P

Prijzen

Luncharrangement StroHotel

Luncharrangement met uitleg bouw
StroHotel. Een unieke accommodatie
gebouwd van pakken stro en klei uit de Maas
(diapresentatie min. 20 max. 60 personen).
€ 10,95 p.p.
Broodjes geserveerd op schaal € 9,95 p.p.
Koffietafel € 9,50 p.p.
Soep
€ 2,95 p.p.
Kroket
€ 2,00 p.p.

Arrangement De Kip of het Ei;
Wie was er het eerst?
40 personen € 9,95 p.p.
max. 90 personen

Twee maal koffie/thee met huisgemaakte
appeltaart. Proeverij advocaat: “Doortje”,
“Suyp”, “McEgg” en “Moortje”. Kokoskoekje
(ook van ei gemaakt). In de ochtend wordt
appeltaart geserveerd
en in de middag
crème brûlée, ludiek
verpakt in een eitje.
> 80 pers.
> 40 pers.
> 30 pers.
> 25 pers.
> 15 pers.

€ 9,25 p.p.
€ 9,95 p.p.
€ 10,50 p.p.
€ 10,95 p.p.
€ 11,50 p.p.

Rondrit Maasheggen
1,5 tot 2 uur - € 75,-/€ 100,-

De rit brengt u door de natuurparel de Vilt
en het unieke Maasheggen gebied.
Sinds de zomer van 2018 kreeg het gebied
de status UNESCO mens en biosfeerstatus.
www.maasheggenunesco.com/nl

Eiertikwedstrijd
€ 1,75 p.p.

Optioneel Eiertikwedstrijd met
verkiezing tot
eiertikkampioen.
Inclusief leuke attentie
en eeuwige roem.

Met Hapse groet,
Conny van den Besselaar

St. Hubertseweg 9, 5443 ND Haps
Tel.: 0485-311 474 of 06-39147709
info@aalshof.nl

www.aalshof.nl
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