Jouw eindejaars evenement bij Apollo Hotel
Veluwe De Beyaerd
Je zoekt dé locatie voor de eindejaarsborrel
of een plek om het jaar met frisse energie te
starten. Wij zorgen dat jouw evenement in de
wintermaanden compleet wordt verzorgd.

IT’S THE SEASON
TO BE JOLLY!

Kies voor een gezellige borrel, uitgebreide winter
BBQ of combineer jouw eindejaarsevent met
een winterse wandeling of pubquiz bij Veluwe
Events. Wij denken met je mee!
WINTERSE PUBQUIZ | € 27,50 per persoon
Inclusief ontvangst met warme chocolademelk of glühwein
Teambuilding op z’n best? Tijdens onze winterse pubquiz dagen we iedereen uit met de leukste vragen.
De pubquiz organiseren met diner? Wat dacht je van een compleet winterbuffet, of ga voor een
winterbarbecue met onze eigen Smoker Joe.
WINTERWANDELING MET GIDS | € 27,50 per persoon
Inclusief ontvangst met warme chocolademelk of glühwein
Tijdens onze wandeling met de natuurgids ontdekken jullie de mooiste plekken op de Veluwe.
Een ontmoeting met wilde zwijnen of edelherten? Bij onze wandeling kun je deze zomaar tegekomen.
De dag ontspannen afsluiten? Kies voor een borrel in onze winterse Hooibergber.
KERSTBORREL | € 34,95 per persoon
• Ontvangst met Glühwein • Hollands drankarrangement (2-uur onbeperkt) • Kerstbites • Feestelijke
verrassing • Inclusief parkeren
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WINTERS DINEREN

MET HET COMPLETE GEZELSCHAP
LUXE DINERARRANGEMENT
€ 74,50 per persoon
• Ontvangst met Glühwein
• Hollands drankarrangement (1-uur onbeperkt)
• Kerstbites tijdens het ontvangst
• 3-gangen kerstdiner
• Wijnarrangement (incl. koffie/thee/water)
• Feestelijke verrassing
• Inclusief parkeren

DELUXE BBQ WINTERBUFFET
€ 29,50 p.p.
• Boeren salade
• Boeren aardappelsalade
• Boeren vissalade
• Rauwkost
• Zalmfilet
• Hele kip
• Kippendij saté
• Varkensworstje
• Runderhamburger
• Varkenslende
• 3 BBQ sauzen en satésaus
• Gegrilde maiskolf
• Gepofte aardappel
• Sla met diverse soorten dressing
• Boerenbroden
• Kruidenboter en tomaten
tapenade

WINTERBUFFET
€ 19,50 p.p.
• Zuurkoolstamppot
• Boerenkoolstamppot
• Hutspot
• Wildstoofpot
• Veluwse rookworst
(rund of varken)
• Gegrilde Casselerrib
• Appelcompote, mosterd en
zuren

DELUXE WINTERBUFFET
€ 29,50 p.p.
Erwtensoep met roggebrood en
spek
***
Zuurkoolstamppot
Boerenkoolstamppot
Hutspot
Gemarineerde speklappen
Wildstoofpot
Veluwse rookworst (rund of varken)
Gegrilde Casselerrib
Appelcompote, mosterd en zuren
***
Moeulleux van chocolade
Wafel met warme kersen
Crème brûlée
Vanille ijs met slagroom
Stoofperen

