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Arrangementen
bij van Hal

Weerkommen bi’j van Hal

Schloss en wijn arrangement
!
!

!

en
Invulling(arrangem

t(

(thee(en(
• Ontvangst(met
petit(fours(
oles(
• Familiegolf(9(h
ngse(
• Glaasje(Gendri
prosecco(
e(hapjes(
• Diverse(hartig

High Golf
!Misschien(zoals(de(naam(al(doet(vermoeden(is(het(een(combinatie(van(golf(en(high(

tea.(Na(ontvangst(met(thee(en(kleine(gebakje((petit(four)(gaat(u(bij(onze(
overbuurman(familiegolfen.((
Zoals(de(naam(al(doet(vermoeden,(is(familiegolf(voor(de(hele(familie.(Deze(gol@baan(is(
op(een(kleinere(schaal(aangelegd(en(de(afstand(van(de(afslag(tot(aan(de(vlag(varieert(
van(35(tot(90(meter.(In(totaal(zijn(er(18(holes.(Deze(gol@baan(is(voorzien(van(echte(
hindernissen(zoals(een(zandafgraving(en(een(vijver(om(het(nog(leuker(en(spannender(
te(maken.(
Bij(terugkomst(verwelkomen(we(u(dan(met(een(glaasje(Gendringse(prosseco,(
aansluitend(serveren(we(allerlei(hartig(hapjes,(van(een(speciaal(soepje(tot(een(
streekgerechtje,(bij(goed(weer(kunt(u(vertoeven(op(ons(terras,(echt(een(arrangement(
om(gezellig(bij(te(kletsen.

!

De(kosten(van(dit(arrangement(zijn(€(35,50(p.p.(
Dit(arrangement(is(mogelijk(op(di(t/m(za(van(
maart(tot(en(met(oktober((
Bij(dit(arrangement(hanteren(wij(geen(minimum(
aantal(personen.((

Meer$weten$of$boeken:$www.vanhal.nu$
03157681262$$$info@vanhal.nu$
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$Maandag$rustdag$
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Schloss en Wijn
arrangement

!
!
!!Wist!u!dat!Schloss!Wasserburg!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!het!mooiste!kasteel!is!uit!!
de!Achterhoek,!maar!helaas!net!over!de!grens!staat?!

"

ent!
Invulling!arrangem

!kofMie!en!
• Ontvangst!met
gebak!
r!'!de!Wals'!
• HuiMkarrit!naa
meester!
• Bezoek!aan!wijn
Masselink!
loss!
• Bezoek!aan!Sch
Wasserburg!
!buffet!bij!
• Warm!en!koud
restaurant!van!Hal!

"De!Achterhoek!krijgt!al!aardig!bekendheid!om!zijn!

wijngaarden.!Ja,!u!leest!het!goed:!wist!u!dat!!!
de!Achterhoek!de!grootste!wijnstreek!van!Nederland!is?!
Wij!hebben!gedacht!dat!dit!een!mooie!gelegenheid!!
biedt!om!voor!u!een!combinatie!samen!te!stellen.!
We!ontvangen!u!graag!met!een!kopje!koffie!en!gebakje!!
om!u!daarna!per!huifkar!door!de!mooie!Achterhoek!!
richting!“de!Wals”.!Aldaar!zal!wijnmeester!Masselink!u!rondleiden!op!wijngoed!“’t!
Oerlegoed”!waar!u!ook!ruimschoots!de!gelegenheid!krijgt!om!heerlijke!wijn!door!
het!glas!te!laten!“walsen”.!
Van!“de!Wals”!naar!Schloss!Wasserburg!in!Anholt,!waar!u!een!rondleiding!zult!
krijgen!door!het!museum.!!
Terug!bij!van!Hal!zult!u!dan!kunnen!genieten!van!een!heerlijk!warm!en!koud!
buffet.

Kosten!€!58,50!p.p.!exclusief!drankjes!bij!het!
eten.!
Min.!20!personen!en!max.!60!personen!
Dit!arrangement!is!te!boeken!van!maart!tot!en!
met!oktober,!op!di!t/m!zo!!
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Arrangement
'Klein Zwitserland'

ent$
Invulling$arrangem

$kof>ie$en$gebak$
• Ontvangst$met
met$of>iciële$
• Vogelschieten$
tterij$
begeleiding$van$schu
Eendracht$Voorst$
• Barbecue$
ement
• Dranken$arrang

Vogelschieten

De$kosten:$€$52,50$p.p.$vanaf$20$pers.$$

Een$traditie$die$elk$kermis$hier$in$de$buurt$wel$kent.$Wie$is$de$beste$schutter$van$$
jullie$groep$en$krijgt$de$naam$Koning$of$Koningin$van$de$buurt,$vrienden$of$van$de$
familie.$

Met$of>iciële$begeleiding$van$schutterij$
Eendracht$Voorst

!Na$een$kopje$kof>ie$met$gebak$is$het$tijd$om$het$eerste$schot$te$lossen.$Er$wordt$

namelijk$geschoten$op$een$houten$vogel.$Om$de$spanning$op$te$bouwen$wordt$er$
eerst$gemikt$op$de$hals,$daarna$de$beide$vogels,$staart$en$uiteindelijk$op$de$romp.$
En$wie$het$laatste$onderdeel$naar$beneden$knalt$is$de$Koning$of$Koningin.$
Tussendoor$wordt$natuurlijk$de$dorst$gelest$met$een$drankje$en$aan$het$eind$van$
de$inspanning$staat$er$een$verdiende$barbecue$op$jullie$te$wachten.$

!Duur$van$het$vogelschieten$1,5$à$2$uur.$

!Dit$arrangement$is$te$boeken$van$mei$tot$
oktober,$op$di$t/m$zo$
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Wie wordt er Koning(in)?
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Building Better Cities

!

!

en
Invulling#arrangem

t#

#kof4ie#en#
• Ontvangst#met
gebak#
ing#Anholt#
• Hui4karrit#richt
en#weer#terug#
park#
• Bezoek#Biotoop
Anholter#Schweiz#
rant#van#
• Diner#bij#restau
Hal

Klein Zwitserland
!
Na#ontvangst#met#een#heerlijk#kopje#kof4ie#en#gebak#vertrekt#u#per#hui4kar#(bij#

minimaal#20#personen)#door#het#beeldschone#grensgebied#richting#Anholt#waar#u#
een#bezoek#gaat#brengen#aan#Biotooppark#Anholter#Schweiz.#Nadat#u#genoten#heeft#
van#de#verschillende#dieren#en#mooie#natuur#gaat#u#weer#richting#van#Hal#waar#een#
warm#en#koud#buffet#voor#u#klaar#staat.##

!Bij#dit#arrangement#met#hui4kar#is#minimaal#20#personen.#

Bij#minder#dan#20#personen#zal#de#hui4kar#vervangen#worden#door#4ietsen#(deze#
worden#door#ons#geleverd).

De#kosten:#€#36,50#p.p.#excl#drankjes#bij#
min.#20#personen#en#max.#60#personen#

!Dit#arrangement#is#te#boeken#van#maart#
tot#en#met#oktober,#op#di#t/m#zo##
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Weer deur de Achterhoek

Feest tussen de maïs

Uw!feest!in!de!maïs!

t!
• Een!buiten!fees
wind!!
• Beschut,!uit!de!
!
• Unieke!locatie
!
• Buiten!dansen
randeerd!!
ga
ge
g!
• Verbazin
ssing!met!
• Altijd!een!oplo
slecht!weer!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!

Rond!half!juli!kan!het!beginnen,!de!maïs!is!!
lang!genoeg,!tijd!voor!en!feestje.!

!Een!unieke!locatie,!een!veldje!omringd!door!maïs.!U!zit!dus!letterlijk!tussen!de!maïs.!
Een!(avond)!feest,!bruiloft,!sjiek!diner,!barbecue!of!receptie,!u!zegt!het!maar.!!
!Laat!u!vrijblijvend!informeren.!Maak!telefonisch!en!per!mail!een!afspraak!en!kom!
gerust!even!aan.!!
!Omdat!wij!helaas!niet!het!weer!erbij!kunnen!verkopen!is!het!altijd!mogelijk!om!uit!te!
wijken!naar!de!zaal.!Uw!feest!kan!dus!altijd!doorgaan.!!
!
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Uw feest in ons maïsveld?!

Building Better Cities

!

•

!

ent
Invulling$arrangem

!

$kof@ie$en$
• Ontvangst$met
gebak$
• Fietstocht$
leiding$bij$
• Uitleg$en$rond
het$weerstation$
$buffet$
• Warm$en$koud

Weer deur de Achterhoek

!Had$u$altijd$al$willen$weten$wat$„$donderschoeren,$boezenwind$en$plaksnee”$

Kosten$€$31,50$p.p.$excl.$drankjes$bij$min.$
18$en$max$50$personen.
$Fietshuur:$€$8,R$p.d.$en$eRbike$:$€$15,R$p.d.$
Eventueel$ook$met$hui@karrit$te$boeken$

betekend?$Dan$is$dit$het$arrangement$echt$iets$voor$u.$
Voordat$u$begint$aan$een$prachtige$@ietstocht$richting$„$weerstation$Lichtenberg”$krijgt$
Dit$arrangement$is$te$boeken$van$maart$tot$
u$eerst$een$kopje$kof@ie$of$thee$met$gebak.$Zodra$u$gearriveerd$bent$op$de$
en$met$september*,$di$t/m$zo**
Kroenzehoek$(Silvolde)$zal$onze$locale$weerman$Gerrit$Vossers$u$alle$„$weerweetjes$”$
**$zondags$is$buiten$serveren$niet$mogelijk!
op$een$leuke$manier$uit$de$doeken$doen.$$

!

Na een fijne fietstocht door onze grensstreek verwachten wij u terug bij Restaurant
van Hal om te gaan genieten van een heerlijk koud en warm buffet. Als ’t ‘zunneken’
zich laat zien zal dat buiten op één van onze unieke locatie geserveerd worden. Bij
‘schoers” zullen we naar binnen uitwijken.
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U gaat trouwen? Van harte gefeliciteerd met dit voornemen!
Iedereen heeft z'n eigen ideeën en dromen, hoe de

den: zoutjes, nootjes, rauwkost met sausjes, koude

trouwdag eruit moet gaan zien. Door jarenlange er-

en warme hapjes, etc. Uw eten kunnen wij in bijna

varing zijn wij in staat u van A tot Z te begeleiden en

iedere gewenste stijl presenteren: koud en warm buf-

u met raad en daad bij te staan om die invulling aan

fet, dinerbuffet, een (keuze)menu, een BBQ, maar

uw dag te geven, waarvan u altijd al hebt gedroomd.

misschien heeft u zelf een origineel idee. Wat dacht

Restaurant Van Hal stelt alles in het werk om uw dro-

u trouwens van een ijsbruidstaart als dessert, die met

men te verwezenlijken en u een dag te bezorgen die

veel spektakel wordt geserveerd?

u nooit meer vergeet. Ons motto is dan ook: Alles,
bijna alles is mogelijk.

Ook voor de afsluiting van uw feest zijn er diverse

molen is mogelijk. Of zelfs in ons maïsveld, van hal
juli tot half september. Deze ruimtes kunnen eventu
eel geheel naar uw wensen worden aangekleed.
U kunt vrijblijvend een afspraak maken om de mo
gelijkheden die wij te bieden hebben eens te be

spreken. Mochten er nog vragen zijn of wilt u

reserveren dan kan dat telefonisch van dinsdag t/m

vrijdag via 0315-681262 of per e-mail info@vanhal.n

Ook kunt u altijd onze website raadplegen voor meer
informatie.

mogelijkheden. Zodra de tap dicht gaat kunnen we
Wij kunnen op uw trouwdag uw lunch, receptie,

koffie serveren, met hierbij een versnapering. Dit kan

diner, avondfeest of een combinatie hiervan verzor-

gaan om bonbons, maar ook om een saucijzen-

gen, precies zoals u het zelf wenst. Wij helpen u graag

broodje of een belegd broodje.

met de keuze van een band, orkest of een DJ.
Wij hebben een ruimte voor 10 personen, maar ook
De ontvangst van uw gasten kan met een kopje kof-

voor 250 personen en boven de 250 gasten kunt u

Grensweg 13, 7083 AM Voorst-Gendringen

fie en iets van zoetigheid, maar ook met een lekkere

meerdere ruimtes gebruiken. Bij mooi weer kunt u

Tel: 0315 - 681262, Fax: 0315 - 685206

cocktail of een glas champagne (of sekt). Voor een

natuurlijk ook gebruik maken van ons prachtige tuin-

www.vanhal.nu, e-mail: info@vanhal.nu

hapje tussendoor hebben wij ook veel mogelijkhe-

terras, ook onder de appelbomen bij een draaiende

OPENINGSTIJDEN: di. tm zo. 11.30 - 22.00 uur

