Arrangementen
Huifkartochten

Speeltuin
de Gitstap

Arrangement 1

Entree

Een huifkartocht van 1½ uur
met barbecue.

Kind (+ gratis muntje)
Volwassenen

€ 24,75 p.p.

€ 2,75 p.p.
Speeltuin
De Gitstap

€ 2,00 p.p.
Restaurant

Arrangement 2
Een huifkartocht van 1½ uur met
Limburgse koffietafel met soep en
Limburgse vlaai.
€ 20,75 p.p.

Een huifkartocht van 1 uur
terug wandelen met gids, na afloop
koffie met vlaai naar keuze.
€ 13,75 p.p.

€ 9,75 p.p.

Gitstappermolenweg 1a
6063 NT Vlodrop
Tel. 0475-536422

Prijslijst 2018
Prijzen onder voorbehoud

Arrangement 4
Een huifkartocht van 1½ uur met
diner (soep, schnitzel met sauzen,
ijs dessert).
€ 24,75 p.p.

Arrangement 5
€ 24,75 p.p.

Alle arrangementen zijn vanaf 10 personen

Arrangement 3 - vanaf 10 personen
Toegang tot speeltuin met happy meal,
huifkartocht van een uur en een ijs. € 13,25 p.p.

Speeltuin de Gitstap is 20.000 m2 groot en
is gelegen aan restaurants de Huifkarhoeve /
Aan de Hoeve. Zie onze internet pagina:
www.gitstap.nl

Van maart tot november:

Handboogschieten
Vanaf 20 personen

€ 7,95 p.p.

Arrangement 2 - vanaf 2 personen
Toegang tot speeltuin met
happy meal, midgetgolf en een ijs.

De Huifkarhoeve
Gitstap

Arrangement 1 - vanaf 2 personen
Toegang tot speeltuin
met happy meal en een ijs.

Arrangement 3

Een huifkartocht van 1½ uur,
met steengrillen.

Kinderfeest Arrangementen

€ 5,00 p.p.

Tip:
Natuurgids voor wandelingen of mee op de
huifkar, vraag naar de mogelijkheden.

Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.
Gratis eigen grote parkeergelegenheid aanwezig.
Speeltuin de Gitstap
Gitstappermolenweg 1, 6063 NT Vlodrop
06-57576899 - b.g.g. 0475-531410
Email: mail@gitstap.nl

Restaurant

Aan de hoeve
Gitstap

Gitstappermolenweg 1
6063 NT Vlodrop
Tel. 0475-531410
Mobiel 06-21832378

www.gitstap.nl

Huifkartocht
met Belgisch trekpaard
Voor 18 pers. p/u
Voor anderhalf uur
Voor 14 pers. p/u
Voor anderhalf uur

€
€
€
€

90,00
130,00
75,00
105,00

per wagen.
per wagen.
per wagen.
per wagen.

Ook geschikt voor rolstoelen.

€ 9,00 p.p.

Verschillende soorten broodjes, brood,
vleeswaren, kaas, zoetwaren, soep
en Limburgse vlaai, koffie of thee.
€ 16,75 p.p.

Limburgse koffietafel
Verschillende soorten broodjes, brood,
vleeswaren, kaas, zoetwaren, soep en warm
vlees (goulash en zuurvlees), koffie of thee.
Vanaf 10 personen

Brunchen
Vraag naar de mogelijkheden
Vanaf 20 personen

€ 18,75 p.p.

Vanaf 2 personen

€ 21,75 p.p.

• Onze restaurants zijn 365 dagen per jaar 		
geopend vanaf 10.00 uur.

Groente en tomatensoep (terrines)
met stokbrood en kruidenboter.

• Voor een heerlijk kopje koffie met vlaai
van de echte bakker.

Varkenshaas en rundvlees (op schalen)
met groente en aardappelgarnituur.

• Of een lekkere lunch van onze kleine kaart.

IJs dessert.

Limburgse koffietafel

Diverse soorten vlees: o.a. spek, kipfilet,
hamburger, biefstukje, filetlapje,
varkenshaas, sauzen, saladebuffet,
stokbrood, kruidenboter en frites.

€ 25,95 p.p.

Diner

Verschillende soorten broodjes, brood,
vleeswaren en kaas, zoetwaren, ei,
fruitsap, koffie of thee.

Vanaf 10 personen

Steengrillen

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

Ontbijt

Vanaf 2 personen

Koud warm buffet

Vanaf 10 personen
€ 25,75 p.p.
Vraag naar eventuele alternatieven

• Bij goed weer genieten van een drankje
op onze grote terrassen.
• Dé plek voor feesten groot of klein.
• Een perfecte tussenstop tijdens
fietstochten.

Barbecue
Vier stukken p.p. ± 350 gram
Keuze uit spek, worstje, filetlapje, kotelet,
shaslick, hamburger, kipfilet,
aardappelsalade, macaronisalade, sauzen,
fruit, salades, stokbrood en kruidenboter.
Vanaf 10 personen
Vegetarische barbecue
Vis barbecue drie soorten

• En natuurlijk voor een etentje a la carte.

€ 18,75 p.p.
€ 18,75 p.p.
€ 19,25 p.p.

Kijk op onze site voor verdere evenementen

www.gitstap.nl

• Oplaadpunt voor e-bikes aanwezig.
• Vraag naar onze (eigen) wandelroutes.
• Grote parkeerplaats aanwezig.

Te huur
Vakantiehuis voor 6 personen

Voor meer informatie zie onze website

