Busarrangement?

Een aantal mogelijkheden als u met een touringcar
het bonte paard bezoekt
Dagtocht Deventer
10.00

Ontvangst Koffie met gebak

11.00

Stadswandeling Deventer met gids

13.00

Koffietafel met kroket

14.00

Rondrit Sallandse Heuvelrug met gids

16.00

Borrelen incl. 1 consumptie (evt. met live muziek)

17.00

Drie gangen menu

Prijs op aanvraag

Welkom bij
Het Bonte Paard
Aan de rand van De Sallandse Heuvelrug ligt
Café-Party Restaurant-Zalen “Het Bonte Paard”’
een gezellig en modern zalencentrum, waar feesten en
bruiloften gevierd worden, maar waar je ook heerlijk
kunt eten. Er zijn meerdere zalen die ook goed
bereikbaar zijn voor mindervalide gasten.
“Het Bonte Paard” is al vele jaren een echt familiebedrijf.
Sinds 1980 runt Aaldrik Paalman samen met zijn
vrouw Fenny en een enthousiaste staf deze zaak.
Voor touringcarbedrijven hebben ze speciale menu’s
samengesteld. Een leuk adres; gezellig, goede prijzen,
grote capaciteit en Ruime parkeerplaats. Gezelligheid
verzekerd.
U kunt Het Bonte Paard bezoeken met uw eigen dagtocht
of vaste groep maar u kunt ook een door ons samengesteld arrangement uitkiezen.

Muzikale middag
10.00

Ontvangst Koffie met gebak

11.00

Busexcursie Sallandse Heuvelrug met gids

12.30

Koffietafel

14.00

Muzikale middag. Gezellige (dans)muziek, speciaal voor oudere doelgroep.

17.00

Drie gangen menu / buffet

Ook mogelijk als middagtocht zonder koffietafel

v.a. 33,75
v.a. 23.75

Natuurdiorama
10.00

Ontvangst met Koffie met gebak

11.00	Museumbezoek Natuurdiorama Holterberg met
rondleiding door gids
12.30

Koffietafel

13.30

Busexcursie Sallandse Heuvelrug met gids / Huifkartocht

16.30

Drie gangen diner

v.a. 35,-

Canadian War Cemetry
10.00

Ontvangst met Koffie met gebak

11.00

Excursie Canadese begraafplaats met bezoekerscentrum

12.30

Koffietafel

13.30

Busexcursie Sallandse Heuvelrug met gids of Huifkartocht

16.30

Drie gangen diner

v.a. 30,75

Ook kunt het arrangement aanpassen met uitgebreide warme
lunch zonder diner. Graag brengen we hier een offerte voor uit.
Herfsttinten / middagtocht
11.30 	Ontvangst met koffie en krentenwegge in boerderijmuseum de
Pothaar. Ontdek en hoor hier van alles over de historie van het
Sallandse platteland.
13.30 	 Busexcursie over de Sallandse Heuvelrug (in de herfsttinten) met gids
16.00 	 Boerenkoolmaaltijd / stamppotbuffet
Evt, aan te vullen met optreden boerendansgroep

Bezoek onze website www.bontepaard.nl en bekijk
onze virtuele tour of kom vrijblijvend eens bij ons kijken!

v.a. 15.50

Deventerweg 87

info@bontepaard.nl

7451 MC Holten

www.bontepaard.nl

Tel. 0548 - 361202

facebook.com/hetbontepaard

