
www.gitstap.nl

De Gitstap
De plek waar iedereen samen komt!

Huifkartocht 
met Belgisch trekpaard

Voor 18 pers. p/u  € 95,00 per wagen

Voor anderhalf uur  €  135,00 per wagen

Voor 14 pers. p/u  €   80,00 per wagen

Voor anderhalf uur  €   110,00 per wagen

Ook geschikt voor rolstoelen.

Arrangementen Huifkartochten
Een huifkartocht van 1½ uur - vanaf 10 personen

Arrangement 1
met barbecue.   € 25,75 p.p.

Arrangement 2
met Limburgse koffietafel, 
soep en Limburgse vlaai.  € 21,75 p.p.

Arrangement 3
met diner (soep, schnitzel 
met sauzen, ijs dessert).  € 25,75 p.p.

Arrangement 4
met koffie, vlaai en 
rondleiding molen. € 14,95 p.p.

Restaurant

De Huifkarhoeve
Tel. 0475-536422

Openingstijden:
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

vanaf 10.00 uur

Restaurant

Aan de Hoeve
Tel. 0475-531410

Openingstijden:
maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag 

vanaf 10.00 uur

Speeltuin
Tel. 06-57576899

Open van medio maart t/m oktober
dagelijks van 10.00 - 19.00 uur

Gitstappermolen
Tel. 0475-535224

Huifkartochten
Te reserveren bij één van onze restaurants

Gitstappermolenweg 1a - 6063 NT Vlodrop
www.gitstap.nl

Restaurant

De Huifkarhoeve

Restaurant

Aan de hoeve

Gitstappermolen

Huifkartochten



Barbecue
Vier stukken vlees p.p. ± 350 gram
Keuze uit spek, worstje, filetlapje, kotelet,
shaslick, hamburger, kipfilet,
aardappelsalade, macaronisalade, sauzen,
fruit, salades, stokbrood en kruidenboter.

Vanaf 10 personen €  19,95 p.p.
eventueel mogelijk met vis 

Luxe barbecue in overleg 

Steengrillen
Diverse soorten vlees, sauzen, saladebuffet,
stokbrood, kruidenboter en frites.

Vanaf 2 personen €  22,75 p.p.

Ontbijt / Lunch / Diner
Kijk op onze website voor de actuele menu’s.  
www.gitstap.nl 

Limburgse koffietafel 1
Verschillende soorten broodjes, brood,
vleeswaren, kaas, zoetwaren, soep
en Limburgse vlaai, koffie of thee.
 
Vanaf 10 personen €  19,75 p.p.

Limburgse koffietafel 2
Verschillende soorten broodjes, 
brood, vleeswaren, kaas, zoetwaren, 
soep en warm vlees, koffie of thee.

Vanaf 10 personen €  20,75 p.p.

Koud warm buffet
Koudeschotel, macaronisalade,
gevulde eieren, gevulde tomaten, 
salades, sauzen, ham met meloen,
asperges met ham, karbonade in
champignonroomsaus, fruit, 
5 soorten vis, stokbrood en kruidenboter.

Vanaf 20 personen €  26,95 p.p.

 

•  Onze restaurants zijn 365 dagen per jaar geopend.
•  Voor een heerlijk kopje koffie met vlaai van de 
 echte bakker.
•  Of een lekkere lunch van onze kleine kaart.
•  En natuurlijk voor een etentje a la carte.
•  Bij goed weer genieten van een drankje
 op onze grote terrassen.
•  Dé plek voor feesten groot of klein.
•  Een perfecte tussenstop tijdens fietstochten.
•  Oplaadpunt voor e-bikes aanwezig.
•  Vraag naar onze (eigen) wandelroutes.
•  Gratis grote parkeerplaats aanwezig.

Restaurant

De Huifkarhoeve
Gitstap

Restaurant

Aan de hoeve
Gitstap

Watermolen met
streekproductenwinkel

Bezoek onze eeuwenoude watermolen anno 1377.

Rondleiding vanaf 10 personen  €  3,00 p.p.

Gitstappermolen
Gitstappermolen 3

Entree Kind (+ gratis muntje) €   3,00 p.p.
 Volwassenen  €   2,00 p.p.

Kinderfeest Arrangementen
Toegang tot speeltuin

Arrangement 1 - vanaf 2 personen
met kidsbox en een ijs.  €   8,95 p.p.

Arrangement 2 - vanaf 10 personen
met kidsbox en je eigen lekkernij bakken 
in de Gitstappermolen € 13,95 p.p.

Arrangement 3 - vanaf 10 personen
met kidsbox, ijsje, 1 uur huifkartocht  € 13,95 p.p.


