Behoud door ontwikkeling

Prijslijst Horeca en
Activiteiten 2020

Ontdek het erfgoed
Baksteen- en dakpanfabriek
Bijna iedereen in Nederland woont in een huis. Een huis maakt letterlijk ruimte voor jezelf: jouw smaak,
interesses, routine, vrienden en familie. Kortom je huis is een plek waar je jij prettig en veilig voelt! Heb jij je
ooit wel eens afgevraagd waar je huis van is gemaakt… en die van je buurman, je vrienden, je ouders of je
familie? Wat hebben al deze huizen bijna allemaal met elkaar gemeen? Ze zijn gemaakt van bakstenen! Op
het eerste gezicht is de baksteen een doodgewoon product, maar in feite voorziet deze simpele steen bijna
alle Nederlanders van een huis en een thuis. Dat maakt de baksteen toch wel een klein beetje bijzonder.
Ontdek daarom het verhaal van klei tot baksteen op Buitengoed de Panoven en maak zelf je eigen steen!
Wat is Buitengoed de Panoven?
Buitengoed de Panoven is een voormalige dakpan- en steenfabriek uit 1850 en is nu omgetoverd tot een
goed bewaard industrieel erfgoed. De voormalige fabriek kent een unieke zigzagoven, de laatste zigzagoven
van heel West-Europa die nog intact is gebleven. Tot 1924 werden op de Panoven vier producten gebakken;
dakpannen, tegels, drainagebuizen en bakstenen. Na 1924 is het hoofdproduct een ambachtelijke baksteen
geworden voor de particuliere huizenmarkt.
Familiebedrijf
De toenmalige fabriek wordt al bijna honderd jaar gerund door de familie Kruitwagen. Een familie die een
traditie kent van ruim driehonderd jaar stenen maken. In 1983 heeft de laatste steenbakker, Wim
Kruitwagen het vuur gedoofd. Tegenwoordig beheren en ontwikkelen de familie Kruitwagen en Hajenius het
erfgoed op een duurzame manier.
Eerlijk genieten
Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen kijken wij als familie naar duurzame verdienmodellen en
slimme onderhoudsconcepten. Wij draaien immers zonder subsidie. Van je verblijf op de Panoven gaat
100% naar het behoud van het erfgoed. Je geniet niet alleen van het erfgoed en de omgeving, maar
investeert tegelijkertijd in het behoud en ontwikkeling van een bijzonder stukje cultuurhistorie. Met deze
bijdragen zorgen wij dat je tot ver in de toekomst kunt blijven genieten!

Hapjes en drankjes
▪

2x koffie/thee met gebak

€ 7,50

▪

2x koffie/thee met petit fours van de bakker

€ 6,95

▪

2x koffie/thee met cake

€ 5,90

▪

1x koffie/thee met bonbons

€ 3,00

▪

3x koude streekhapjes en 3x warme streekhapjes

€ 10,95

▪

2x koude streekhapjes en 2x warme streekhapjes

€ 7,95

▪

Luxe belegde broodjes met beenham en honing mosterd saus

€ 8,75

Buffetten
Ontbijtbuffet

€ 10,95

Lunchbuffet

€ 19,95

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soep van de dag
Assortiment van brood
Diverse soorten vlees- en zuivelwaren
Oer-Hollands zoetbeleg
Huisgemaakte salades
Warme snack
Fruitmand
Koffie, thee en melk

Hapjesbuffet

€ 19,95

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Robuust afgebakken brood met kruidenboter en sauzen
Diverse huisgemaakte salades
Assortiment luxe kazen
Variatie aan patés
Rijkelijk belegde wraps en sandwiches
Oer-Hollandse hapjes
▪ Warme gehaktballetjes

High Tea (vanaf 8 personen)
▪
▪
▪
▪
▪

Rijkgevulde etagère met zoete en hartige hapjes
Petit fours, slagroom soezen, scones, macarons
Luxe belegde wraps en sandwiches
Vers afgebakken stokbrood met smeersels
Inclusief thee

Soepenbuffet
▪
▪
▪

€ 19,95

3 verschillende huisgemaakte soepen
Stokbrood
Diverse smeersels

€ 8,50

Dinerbuffetten
Seizoensbuffet 2 gangen
▪
▪
▪
▪
▪

Huisgemaakte soep van de dag vooraf
Twee soorten vlees
Gebakken krieltjes en gekookte rijst
Twee groenten van het seizoen
Twee verse en frisse salades

Koud-warmbuffet 2 gangen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

€ 26,95

Stamppot zoete aardappel, hutspot spruitjes, stamppot pesto
Sukade stoofvlees, rookworst en zacht gegaarde saucijzen
Twee groenten van het seizoen
Twee verse en frisse salades
Zure garneringen als augurk, Amsterdamse uitjes, piccalilly

Barbecuebuffet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

€ 24,95

Stamppot boerenkool, hutspot en zuurkool
Sukade stoofvlees, rookworst en zacht gegaarde saucijzen
Twee groenten van het seizoen
Twee verse en frisse salades
Zure garneringen als augurk, Amsterdamse uitjes, piccalilly

Stamppotbuffet twist (ook leuk in de zomer)
▪
▪
▪
▪
▪

€ 34,95

Huisgemaakte soep van de dag vooraf
Sukade stoofvlees
Visschaal met gepocheerde zalm, garnaaltjes en gerookte makreel
Gebakken krieltjes en gekookte rijst
Drie groenten van het seizoen
Twee verse en frisse salades

Stamppotbuffet klassiek
▪
▪
▪
▪
▪

€ 24,95

€ 24,95

4 soorten vlees per persoon
Huisgemaakte salades en rauwkost
Stokbrood met kruidenboter, knoflooksaus en cocktailsaus
Verse fruitsalade
Gebakken krieltjes
Warme saté saus

Dessertbuffet

€ 10,95

Activiteiten
Erfgoed beleving
Bij Buitengoed de Panoven is het mogelijk om uw eigen programma samen te stellen voor
bijvoorbeeld uw familiereünie, verjaardagsfeest, jubileum, vriendenuitje of om zonder reden maar
weer eens gezellig samen te zijn. Wij bieden diverse begeleide en onbegeleide activiteiten aan.
Indien gewenst is het mogelijk om vooraf of na afloop gezamenlijk te tafelen. Ook voor groepen die
bij ons overnachten is het mogelijk om gebruik te maken van ons uitgebreide aanbod aan
activiteiten

Rondleiding + steen vormen* (april tot en met oktober) – 60 min

€ 10,00

Rondleiding over het terrein van de voormalig dakpan- en baksteen fabriek waarbij u
afsluitend op ambachtelijke wijze een steen vormt. Neem voor deze activiteit een
schoenendoos mee van minimaal maat 39.

Rondleiding + machines* (maart tot en met oktober) – 60 min

€ 10,00

Rondleiding over het terrein van de voormalig dakpan- en baksteen fabriek waarbij u een
extra rondgang langs de machines maakt.

Ritje met de locomotief* – (van april tot en met oktober)

€ 6,00

Volg de route van de authentieke locomotief over het originele smalspoor.

Huifwagen – 60 min
-

Maak een rit in de huifwagen en ontdek het bijzondere landschap van de Liemers.
Groepsprijs max. 20 personen
Groepsprijs max. 30 personen

€ 150,00
€ 175,00

Sagen en Legenden met de meesterverteller – 60 min

€ 150,00

Ontdek het verhaal van de verdronken dorpen en de spannende geschiedenis van de
Liemers.
*Deze activiteit is te reserveren vanaf 10 personen.

Behendigheid
Buitengoed de Panoven biedt diverse begeleide en onbegeleide activiteiten aan voor teambuilding.
Indien gewenst is het mogelijk om vooraf of na afloop gezamenlijk te tafelen. Ook voor groepen die
bij ons overnachten is het mogelijk om gebruik te maken van ons uitgebreide aanbod aan
activiteiten.
€ 13,95

Handboog schieten – 60 min.
Eenmaal begonnen aan deze concentratiesport is er geen stoppen meer aan. Wie
ontwikkelt zich na de instructie tot een echte scherpschutter? Vanaf 8 personen.

Archery Tag
Archery tag is een combinatie tussen boogschieten en trefbal. Iedere speler krijgt een
boog, veiligheidsmasker en een pijl met een zachte rubberen punt. Twee teams zullen
tegen elkaar strijden op een speciaal ingericht veld.
Groep*
8-20 personen
Extra persoon vanaf 20p
8-20 personen
Extra persoon vanaf 20p

Tijdsduur
1 uur
1 uur
1,5 uur
1,5 uur

Prijs per persoon
€ 18,00
€ 14,00
€ 24,00
€ 18,00

DiscGolfPark de Panoven (vanaf 5 maart 2020)
Disc Golf lijkt veel op het normale golf, alleen doe je dit met een frisbee en zijn er disc
catchers (frisbee vangers). Het is de bedoeling om het parcours van 9 holes in zo min
mogelijk worpen af te leggen. Disc golf is geschikt voor jong en oud. Onze baan is
uitermate geschikt voor een beginnende speler. Gemiddeld duurt een ronde 60 minuten.
Het is mogelijk om disc golf individueel te spelen, maar ook met een groep.
Huur frisbee en toebehoren per twee uur
Huur frisbee per twee uur met een workshop van 20 minuten (vanaf 8 personen)
Toegang met je eigen discs voor 2 uur
Kopen van je eigen Putter (frisbee)

€ 5,00
€ 7,00
€ 3,00
€ 10,00

Oud Hollandse spellen

€ 20,00

We bieden verschillende spellen aan. Deze zijn zeer geschikt om tijdens een feest in het
restaurant te spelen. De prijs is per spel en per dagdeel van 8 uur.

