
 

 
Tuinderij Amelis’Hof|Bedrijfsuitjes 2017 
   Alle activiteiten vinden plaats op een prachtige, inspirerende buitenlocatie, midden op  
   landgoed Amelisweerd;  op ons bedrijf, tuinderij Amelis’Hof. Deze cultuur historische moestuin wordt  

   sinds 1985 beheerd als biologische tuinderij. Bij mooi weer wordt er buiten gegeten aan lange tafels;  
                            bij slecht weer binnen in de kas. 
 
 
 
 
 

 

WAT                           PRIJS*      DUUR            DAGEN & TIJDEN                    BIJZONDERHEDEN 

Rondleiding; een 
inspirerende tocht over de 

tuinderij met een van de 
tuinders 

€ 6,50 p.p.  
 
minimaal 
€65 per 
rondleiding 

Ruim 1 
uur 

Overdag op donderdag & 
vrijdag & zaterdagen. Door de 
week s ‘avonds. 

Inclusief kopje verse kruidenthee. 

Rondleiding tuinderij 

Amelis’Hof met na afloop 

je eigen veldboeket 
plukken 

€ 25 p.p. 

 
Minimaal 6 
pers. 

Ong. 

2- 2 ½ u  

Donderdag & vrijdag & 

zaterdagen 
 

Per persoon 25 bloemstelen plukken, 

met keuze uit vele vaste en eenjarige 
bloemen. Incl. koffie, thee en lekkers 
van de Veldkeuken. 

Veldboeket plukken € 18,50 
p.p. 
Minimaal 6 
pers. 

Ong. 
1 uur 

Woensdagen, dinsdagen, 
donderdag en vrijdagen, 
 

Kleine rondleiding met plukadviezen. 
Per persoon 25 bloemstelen plukken. 

Rondleiding over landgoed  

& tuinderij 

€ 8,50 p.p. 
Minimaal  
€ 85 per 
rondleiding 

Ong.  
1 ½ uur 

Incidenteel Tuinder Michel heeft als grote hobby 
geschiedenis en weet veel over ‘t 
landgoed! 

Tuintekenles 
 

€ 25 p.p. 
Min. 8 
pers. 

2- 2 ½ u Woensdag, donderdag & 
vrijdag & zaterdagen 
 

Incl. materialen, koffie en thee 
Een tuincompositie wordt neergezet. 

Inspirerende bijenlezing € 25 p.p. 
Min. 8 
pers. 

2 uur Op aanvraag Laat je verwonderen!  
Incl. koffie en thee 

 

|BELEEF HET LANDLEVEN|INSPIRATIE|LA DOLCE VITA|LEVEN VAN HET LAND|GENIETEN| 
                                           Compleet verzorgd; eten, drinken, gebruik faciliteiten, oogsten, rondleiding 
 

Pizza bakken, oogsten, 

vuurtje stoken in leemoven 
& maaltijdsoep maken 

boven houtvuur, pesto 

maken van verse kruiden 
v/h land 

€ 49 p.p. 
 
 
 
Minimaal 
12 pers. 

Ong.  
5 uur 

donderdag, vrijdag, zaterdag,  
tot 20.00 uur. 
 

Ontvangst met thee, koffie en lekkers. 
Zelf groenten, kruiden en eetbare 
bloemen oogsten voor pizza & onder 
begeleiding van een van de tuinders. 
Inclusief sla, brood, kruidenboter, thee 
en koffie en drank (wijn, bier sappen). 

 
* voor alle btw-plichtige organisaties komt er 21 % btw bij. 

 

www.amelishof.nl 


