
BUITENPRET

Huur vijver 1

Huur vijver 2 maandag t/m vrijdag

Huur vijver 2 weekend/feestdagen

Huur vijver 3 vanaf 

Huur vijver 4 catch&release

Visgids 

All-in forelset 

All-in catch&releaseset

Extra uitzet per 10 kg

Vuurkorf met hout

€  450,00

€  540,00

€  675,00

€  3 15 ,00

€  255,00

 

€  125 ,00

€  8 ,50

€  8 ,50

€  105,00

€  12 ,50
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BARBECUE (V.A.  20 PERS. )

Sanders XXL Smokey Smallertburger:

Sappige beefburger/luxe belegd met

pulled pork/van de Smallertsmoker/

met friet

Ribs&Chips:

Hele streng spare ribs/van de

Smallertsmoker/met friet

Grill Trio:

Bavette/buikspek/spare rib/van de

Smallertsmoker/met friet

Extra's:

Brood met kruidenboter 

Baked beans van de Smallertsmoker

Groene salade

Smallertsmoker deluxe:

bavette/spare ribs/pulled

pork/forel/gevulde champignons/van de

Smallertsmoker/met friet, salade,

stokbrood en kruidenboter

Zelf barbecuën:

rundvleessalade/zalmforelsalade/

stokbrood met kruidenboter/sauzen/

5 stuks vlees/vis

€  15 ,00

 

 

 

 

€  17 ,50

 

 

 

€  19 ,50

 

 

 

 

€  2 ,50

€  2 ,50

€  2 ,50

 

€  26 ,00

 

 

 

 

 

€  22 ,50

BORREL

Veluwse Schavuyt Pilsner

Veluwse Schavuyt speciaalbier:

Amber/IPA/Witbier

Wijn

Fris

€  2 ,85

€  3 ,85

 

€  3 ,25

€  2 ,50



UITLEG

De borrels staan klaar in een grote koeler. Op

basis van nacalculatie kunnen jullie zelf je

consumpties hieruit pakken.

De barbecuemenu's worden tijdens het vissen aan

de vijver bereid. De Smallertsmoker wordt door

één van onze buitenkoks bediend, bij het zelf

barbecueën grillen jullie op een gasbarbecue.

Naast de verschillende barbecuemenu's kunnen

we ook langskomen met broodjes gehaktbal en/of

rookworst. In overleg is het mogelijk om met

consumptiemunten te werken. 

Eigen consumpties zijn niet toegestaan.

Op iedere reservering zijn onze algemene

voorwaarden, huisreglement en visreglement van

toepassing. Deze zijn altijd terug te vinden op

onze site.

Vanwege de roerige tijd waarin we momenteel

leven kan het zijn dat we genoodzaakt zijn

tussentijds prijzen aan te passen. 
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Vijver 1: uitzet 45 kg middelmaat regenboogforel,

aantal personen niet van belang.

Vijver 2: uitzet 50 of 62,5 kg zalmforel, aantal

personen niet van belang.

Vijver 3: uitzet 30 kg kleine regenboogforel voor 15

personen, elke persoon extra 2 kg extra à € 21.

Vijver 4: vissen op karper, steur en meerval,

catch&release, aantal personen niet van belang.

Een vijver afhuren kan van 08.00 tot 12.30 uur,

12.30 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur.

Met name wanneer er 's avonds gevist wordt kan

een brandende vuurkorf voor extra sfeer zorgen. 

Daarom zijn deze bij elk arrangement bij te

boeken.

Een visgids helpt aan de vijver met een instructie,

extra uitleg en assistentie waar nodig. Hij

repareert hengels en maakt de forelvangst

schoon.

Een all-in forelset bestaat uit een hengel,

schepnet, onthaakset, koelbox en aas.

Een all-in catch&releaseset bestaat uit een

hengel, schepnet, onthaakmat, onthaaktang,

prikpen en aas. Kortom, alles wat je nodig hebt

voor het vissen.

Extra uitzet is een goede optie wanneer er veel

gevangen wordt en het visbestand in de vijver

daalt. Ook kan er met extra uitzet gekozen

worden voor grote zalmforel. Naast dat dit

supermooie vissen zijn om te vangen kun je daar

ook een wedstrijdelement mee creëren; wie een

zalmforel vangt wint een prijsje.


