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Postelhoek Buggy Cross
met aansluitend BBQ of buffet

Jullie worden ontvangen in Ootmarsum en krijgen uitleg over het programma en de richtlijnen. Daarna
gaan we op pad, een mooie tour tocht door de omgeving van Ootmarsum. Veel bos, zandwegen en kans
op modder en stof. De buggy's zijn ideaal voor de omstandigheden waarin we zullen belanden.
Onderweg een pauze stop waar iedereen wat kan drinken.
Na een tocht van 2 uur komen jullie terug. Na afloop staat er een heerlijke BBQ of buffet klaar.
Het programma
Jullie worden op de Mors industrie terrein verwacht. ( Galgenveld 13 Ootmarsum, 800 m. van de
Postelhoek ). Daar krijgen jullie uitleg en de route door de Twentse omgeving. Onderweg mag u pauze
houden voor een drankje. Na de rit staat er bij de Postelhoek een heerlijk BBQ of buffet voor jullie
klaar.
Kosten:
Minimum aantal deelnemers:
De BBQ houdt in:

€ 67,50 per persoon (excl. drankjes)
Prijs op basis van 2 mensen per Buggy
Duur: Totaal ongeveer 4,5 uur
12 personen
Met minder personen bevelen wij ‘De Vriendentafel’
aan voor € 15,- p.p. meerprijs

Saté spies (stokje)
Speklapje gemarineerd
Karbonade gemarineerd
BBQ worstje
Hamburger
Stokbrood en diverse koude sausen en kruidenboter
Rundvleessalade
Rauwkost salade
Fruitsalade
Warme satésaus
Frietjes en mayonaise
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Het buffet houdt in:
Kartoffel salade
Gemende frisse groene salade
Pastasalade
Diverse gerookte vissoorten
Ham soorten met meloen
Paté
Stokbrood met koude sausen en kruidenboter
Saté van huisgemarineerde varkenshaas
Kip stukjes met paprika, ui en champignons
Visstoof; variatie van verschillende vissoorten
Warme groenten
Friet met mayonaise
* Duur +/- 2 uur voor de rit.
* Kosten uitgaande van 2 personen per buggy.
* Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig B - rijbewijs.
* Bestuurder minimaal 24 jaar.
* Passagier niet jonger dan 7 jaar.
* Alle genoemde prijzen op deze site zijn incl. 21% BTW, WA verzekering, brandstof en begeleiding.
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