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Catering en verhuur mogelijkheden  

Prijzen zijn inclusief BTW, 
exclusief entree à € 6,50 (jaarkaarthouders gratis) 

 
GROEPSBEZOEK (mogelijk vanaf 8 tot maximaal 70 personen)  
 
Koffie-arrangement 1  
Koffie/thee en puntje boter/gemberkoek van de bakkerij van Bartiméus uit Doorn   € 5,00 p.p. 
 
Koffie-arrangement 2 
Koffie/thee en een Doornaartje, een hazelnootschuimtaartje van de warme bakker uit Doorn  € 6,00 p.p.  
 
Lunch 
Luxe sandwiches (oerbrood), vers fruit en vruchtensap      € 9,50 p.p. 
 
Lunch uitgebreid 
Luxe sandwiches (oerbrood), stukje quiche, vers fruit en vruchtensap     € 11,50 p.p. 
 
Lunch deluxe 
Luxe sandwiches (oerbrood), huisgemaakt wrapje, stukje quiche, vers fruit en vruchtensap € 14,50 p.p. 
 

Mogelijkheden tot uitbreiding lunches: 
Kop huisgemaakte soep uit het seizoen       € 3,50 p.p. 
Ter afsluiting kop koffie/thee met bonbon       € 2,50 p.p. 

 
Picknick-arrangement (minimaal drie dagen van tevoren reserven, voor 2 tot maximaal 8 personen mogelijk) 
Rijkelijk gevulde picknick-mand (hartig en zoet), naar keuze mee te nemen bij  
de start van uw wandeling of te laten bezorgen op een plaats in het park    € 18,50 p.p. 
 Kinderen tot 12 jaar (inclusief een waterijsje na afloop)     € 10,00 p.p. 
 Uit te breiden met alcoholvrije bubbels       € 15,00 p.f. 
 
High Tea-arrangement 
Een keur aan sandwiches, vers fruit en allerlei hartige en zoete verwennerijen, 
inclusief diverse soorten thee         € 19,50 p.p. 
 
Borrel-arrangement 
Wij bespreken graag uw wensen rondom een borrelarrangement, duur van de borrel,  
gewenste drankjes & hapjes en doen u op basis daarvan een offerte op maat 
 
Vergader-arrangement (dagdeel van vier uur) 
Water met verse munt, koffie/thee met iets lekkers en een schaal fruit    € 7,00 p.p. 
 
 
* vanzelfsprekend houden wij rekening met eventuele dieetwensen. Wel willen wij u vragen deze tijdig bij 
de boeking volledig door te geven. 
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HUUR VAN DE GROTE TENT OF VAN HET VON GIMBORN PAVILJOEN VOOR BESLOTEN 
BIJEENKOMSTEN 
 
Genoemde prijzen zijn inclusief bediening en BTW. De Grote Tent is te huren van maart t/m oktober. Het Von 
Gimborn Paviljoen is het gehele jaar te huur. Bij locatiehuur geldt voor de bezoekers een gereduceerd entree-
tarief van € 2,50 p.p. 
 
Huur grote tent in het arboretum (capaciteit: 100 personen)  € 250,00 (voor 4 uur, daarna  

€ 50,- extra per uur) 
 

Huur Von Gimborn Paviljoen (capaciteit: 70 personen)  € 150,00 (voor 4 uur, daarna  
€ 50,- extra per uur) 
 

Huur Boshuis (capaciteit: 12 personen, meer personen in overleg)  € 60,00 (voor 4 uur)  
 
Naast de arrangementen die door onze eigen catering kunnen worden geserveerd is het mogelijk uw bijeenkomst 
door een externe cateraar te laten verzorgen. Het Bomenmuseum werkt met een aantal vaste cateraars, maar in 
overleg en onder voorwaarden is het ook mogelijk met een cateraar van uw eigen keuze te komen. 
 
Neem contact met ons op zodat we samen met u kunnen kijken hoe we het beste bij uw wensen kunnen 
aansluiten. 
 
Voor nadere informatie, voor inspiratie en/of om te reserveren kunt u contact opnemen met:  
Linda van der Werf 
reserveringen@bomenmuseum.nl  
 


