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bereikbaar tussen 09.00 en 18.00 uur. 
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Over Ons

Groepsuitje Limburg, voor iedereen! 
Of je nu op zoek bent naar een hilarisch binnenprogramma of een intensief 
buitenprogramma, bij Groepsuitje Limburg zijn er volop mogelijkheden.   
Met ons grote aanbod aan activiteiten en eten&drinken bieden we voor 
ieder wat wils. Uiteraard denken wij graag mee over een geschikte in-
vulling van jouw familiedag, vriendenuitje, vrijgezellenfeest, vergadering 
of feestje.  

Kies voor één van de veelzijdige arrangementen, of stel zelf je eigen pro-
gramma samen. Een gezellige spelshow, een actieve teamchallenge of een 
uitdagende escaperoom. Sluit daarna af met een lekkere BBQ, onbeperkt 
buffet of een compleet diner. Kortom, alles wordt volledig verzorgd.

Naast onze activiteitenprogramma’s en spelshows beschikken we ook 
over 7 escaperooms. Dat betekent dat je je ook bij ons kunt laten be-
smetten met het escaperoomvirus! Ontrafel mysteries, kraak codes, open 
sloten, ontdek en ontsnap!  Ook hierin komt veelzijdigheid terug, onze 
escaperooms zijn namelijk volledig aan te passen aan jullie gezelschap.  
Zo zijn ze bijvoorbeeld ook geschikt voor kinderen, en is het mogelijk ze 
in het Engels te spelen. Met 7 kamers is er een beschikbaarheid van 60 
personen per uur!   

Ook voor vergaderingen, feestjes of andere gelegenheden kun je bij ons 
terecht.  Onze unieke locatie beschikt over meerdere zalen, een riante 
gratis parkeerplaats en is voorzien van alle benodigde technische onder-
steuning. 

In deze brochure vindt je een indicatie van onze activiteiten. Voor het ac-
tuele aanbod verwijzen we je graag naar onze website 
www.groepsuitjelimburg.nl.

Heb je vragen, opmerkingen of ben je op zoek naar een gepersonaliseerd 
voorstel? Neem dan even contact met ons op via telefoon of email.

Tot snel! 

Wij vinden het belangrijk om te weten 
wat onze gasten ervaren. Zo kunnen wij 
namelijk blijven werken aan onze service en 
kwaliteit.

Tim van dooren // Dit is al het tweede 
jaar op rij dat we met onze familiedag naar 
Groepsuitje Limburg zijn gekomen.  Net 
zoals vorig jaar was het geheel goed ver-
zorgd. Leuk voor jong én oud!

Paul van dijk // Ik heb mijn vrijgezellen-
feest hier gevierd en ik was zeer 
tevreden! Na een extreme Expeditie Robin-
son ervaring, sloten wij de dag af met een 
compleet verzorgde BBQ inclusief onbe
-perkt drankgebruik. We hebben gelachen!

Wist je dat?

REFERENTIES

“... je zelf een 
programma naar wens 
kunt samenstellen? Zo 

blijf je altijd binnen je 
budget, maar beleef je 
wel een onvergetelijke 

dag!”
Laten we eens wat
over onszelf vertellen

Over ons

www.groepsuitjelimburg.nl



Vanaf 2 personen
Duur:

Prijs per persoon:
Maximum prijs:
Duur:

8 - 14 personen:
15 - 29 personen:
30 of meer personen:
Kinderen 5 tot 14 jaar:
Duur:

€ 22,95 p.p.
€ 20,65 p.p.
€ 18,36 p.p.
€ 12,95 p.p.
3 uur

€ 34,95 p.p.
4 uur                                           

€ 6,95
€ 75 per groep
1 uur

3Buitenactiviteiten

Gezellige buitenuitjes!

De prijs is inclusief 4 hapjes& 4 drankjes. Vanaf 10 personen, of 
tegen meerprijs inclusief een rondleiding bij ‘T Slakkenhuys. 

Expeditie robinson
een teamspel met een sportieve 
uitdaging

Waan jezelf een echte Robinson en ontdek 
welke groep de beste overlevingstechniek 
heeft tijdens deze expeditie! Bij de ver-
schillende onderdelen/opdrachten worden 
jullie getest op verschillende ‘survival skills’ 
waarmee je punten kan verdienen. Uiter-
aard mag daarbij een eilandraad niet 
ontbreken! 

8 of meer
personen

2 of meer
personen

proef de peel safari
think global, experience local!

Tijdens de Proef de Peel Safari geniet je van een 
heerlijke tocht door onze prachtige omgeving.  
Uiteraard zijn er de nodige stops waarbij je met 
een heerlijk hapje en drankje de gelegenheid kri-
jgt de Peel te ‘proeven’ en te beleven. Ben je met 
meer dan 10 personen? Dan zal de eerste stop bij 
’T Slakkenhuys zijn, waarbij je naast een kleine 
proeverij ook een heuse rondleiding door de slak-
kenkwekerij krijgt.   Na nog twee stops mag je op 
onze locatie genieten van een mini kaasproeverij  
en een kijkje op onze Robotboerderij. Om he ge-
heel een duurzaam tintje te geven beleef je de 
route op de Kickbikestep. Deze is (afgezien van 
eventueel eigen gepuf) geheel emissievrij. 

Details

Details

Details

teamchallenge 4 activiteiten

Strijden als een échte Robinson, vliegen over een kabelbaan of voetballen in 
een levensecht tafelvoetbalveld? Beleef het allemaal bij Groepsuitje Limburg!

teamchallenge
samen sportief! (4- of 6 kamp)

Niet denken, maar doen tijdens hila- 
rische sportieve activiteiten die je met 
je groep tot een goed einde moet 
brengen. Deze activiteit leent zich goed 
voor bedrijfsuitjes, teambuildingsuitjes 
of voor groepen die het leuk vinden om 
een strijd met elkaar aan te gaan. De 
activiteiten zijn voor iedereen goed te 
doen. Na een korte en duidelijke uitleg 
gaan jullie onderling de strijd aan.

lockdown zonder 
grenzen
gezocht: bendeleden voor de roof 
van de eeuw

Lockdown Zonder Grenzen is een unieke 
combinatie van een escaperoom en het 
spel zonder grenzen. Ontrafel spannende 
raadsels en cryptische omschrijvingen, 
koop de juiste mensen om en strijd in de  
meest hilarische sportieve spellen. Maar 
let op.. De tijd tikt. Weet jullie team de 
meeste punten te verzamelen en daar-
mee het mysterie te ontcijferen?

8 of meer
personen

15 of meer
personen

Levend tafelvoetbal

Bungeerun/4 op een rij hanengevecht rokvoetbal

kussengevecht Jeu de boer

flying darts

pieperschieten

8 - 14 personen:
15 - 29 personen:
30 of meer personen:
Duur:

€ 19,95 p.p.
€ 17,95 p.p.
€ 15,96 p.p.
2 uur

Details

watercurling

Naast de complete Teamchallenge met 
4 of 6 spellen zijn bovenstaande activi-
teiten ook te reserveren als losse activi-
teit. 

buitenactiviteiten

8 of meer
personen

nieuw

archerytag
de ultieme battle

Het steeds populairder wordende  
Archery Tag is  een combinatie 
tussen paintball en trefbal, maar 
dan met pijl en boog. In teams 
strijd je tegen elkaar. Wanneer 
alle targets uit het bord zijn ge-
schoten, of alle tegenstanders 
zijn afgeschoten wint jouw team! 
Bekijk de website voor meer in-
formatie en details. 

Details

lockdown zonder grenzen
15 - 29 personen:
30 of meer personen:
Duur:

€ 22,95 p.p.
€ 20,65 p.p.
2,5-3 uur



Vanaf 12 personen. Met minder personen
geldt de minimumprijs per groep. 

12-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Min. prijs per groep:
Duur:

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Duur:

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Duur:

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Duur:

€ 17,50 p.p.
€ 15,75 p.p.
€ 14,00 p.p.
€ 210
1,5 - 2 uur

€ 17,50p.p.
€ 15,75 p.p.
€ 14,00p.p.
ca. 1,5 uur

€ 14,95 p.p.
€ 13,45 p.p.
€ 11,96 p.p.
ca. 1,5 uur

€13,50
€12,15
€10,80
ca. 1,5 uur

4Binnenactiviteiten

Gezellige BINNEN uitjes!

jongens tegen de meisjes
De eeuwenoude strijd tussen mannen en 
vrouwen kan eindelijk beslist worden!

Wie is er nu de slimste, de sterkste, 
de behendigste en de snelste? Denk 
jij het antwoord daarop wel te weten? 
Laat het maar zien dan! Zorg dat je 
tegenstanders deze dag nooit zullen 
vergeten. Geen uitvluchten, geen 
genade. Let the battle begin...

8 of meer
personen

ik hou van holland
linda in levende lijve ontmoeten?

Weet jij alles over ons kleine landje, zijn inwoners en ge
woonten? Tijdens deze hilarische ‘Ik hou van Holland’ quiz 
worden twee teams flink aan de tand gevoeld over hun kennis 
op het gebied van Nederlandse films, televisie, muziek, ac-
tualiteiten, sport, taal en Hollandse weetjes. Zing, lach, haal 
mooie herinneringen op en verbreed je kennis met leuke feiten 
over ons eigen land! Dit alles gebeurt onder leiding van Linda 
en haar persoonlijke assistent. Niet alleen weten zij het geheel 
in goede banen te leiden, ook zorgen zij voor een humoristische 
noot tijdens deze feestelijke middag of avond. Een mooi spel 
voor bedrijfsuitjes of familiedagen. We zorgen ervoor dat 
iedereen aan de beurt komt. Ook grotere groepen zijn dus van 
harte welkom. Ook leuk, door het invullen van een vragenlijst 
kunnen wij een persoonlijk programma op maat maken met 
vragen en weetjes over jullie bedrijf of familie.

Details

Details

Details

Op zoek naar een gezellig teamuitstapje of familie-uitje? Zoek niet verder en 
ga de strijd aan.  

every second counts
een teamspel met tijdgebrek!

Minute to win it..oh, oh, oh... wat moeten er bizarre, vreemde en hilarische opdrachten uitgevoerd 
worden deze dag! En nog erger... ook jij komt aan de beurt om de punten te gaan verdienen voor 
je team. Heerlijke onzin, verrassende opdrachten en vooral veel pret. De minuten vliegen voorbij! 
Geen tijd voor serieuze gesprekken vandaag, gewoon leuke spelletjes met een gezellige inslag. Een 
uitje waarbij wellicht naar voren komt dat je grote broer eigenlijk een zeer handige vent is met bal-
lonnen en je tante toch veel meer kan doen met pingpong balletjes dan je ooit had gedacht.

Pubquiz
Humor staat hoog in het vaandel!

Algemene kennis, ruimtelijk inzicht, cre-
ativiteit, muziekkennis en veel nutteloze 
weetjes.. Alles komt aan bod tijdens deze 
quiz. Ga de strijd tegen elkaar aan en ont-
dek aan de hand van diverse speelrondes 
wie de nieuwe (pub)quizmaster van jullie 
groep wordt! Inclusief spelbegeleider. 

8 of meer
personen

Kan ook in battlevorm gespeeld worden bij 
ongelijke aantallen dames en heren.

8 of meer
personen

Details

8 of meer
personen

dorst?
kies voor een verfrissend drankje!
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€ 20,95 p.p.
ca. 3,5 uur

€ 20,95 p.p.
ca. 3,5 uur

Leuke kinderfeestjes!

Kids escape & fun
Op zoek naar een uitgebreid en 
compleet kinderfeestje?

Speel een spannende Escaperoom naar 
keuze en geniet daarna met z’n allen van 
een welverdiend zakje chips en glaasje 
ranja. Na een leuke buitenactiviteit naar 
keuze* sluit je de dag af met frietjes en een 
snack.

* Buitenactiviteit naar keuze:

Flying darts: In teams roetsjen jullie 
over de kabel(dart)baan. Het team 
dat als eerste 501 punten heeft, 
wint!

Levend tafelvoetbal: ‘vastgeketend’ 
aan het tafelvoetbalspel gaan jullie 
de strijd aan wie de meeste doel-
punten scoort!

Kids escape & bowl
Het beste van 2 werelden?
escaperoom én bowlen!

Op zoek naar een super spannend, leuk en 
actief kinderfeestje? Dan zijn onze Escaper-
ooms perfect! Is het gelukt om te ontsnap-
pen? Dan kun je je daarna lekker laten gaan 
op de bowlingbaan! 

Ben jij jarig, of jarig geweest? en op zoek naar een tof kinderfeestje? Kijk bij 
onze arrangementen en zoek het spannende, actieve of gezellige feestje dat 
bij jou en je vriendjes past!

Dit kindertarief geldt niet op zaterdagen en wij
verzoeken minimaal 1 begeleider per Escaperoom.

Dit kindertarief geldt niet op zaterdagen en wij
verzoeken minimaal 1 begeleider per Escaperoom.

lekkere trek?
Sluit de kidsdag af met friet
en een snack voor €3,95

8 of meer
personen

8 of meer personen:
Duur:

8 of meer personen:
Duur:

Details

DetailsEXTRA

voorbeeld programma
Ontvangst en start Escaperoom
Drankje en zakje chips
Vertrek richting Pins&Pints
Uurtje bowlen incl. 1 drankje

• Vanaf 10 jaar en ouder.
• Vanaf 8 personen (exclusief begeleiding)
• Tegen €3,95 extra p.p. kun je de dag 
afsluiten met frites en een snack.

14.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 uur

8 of meer
personen

Kids expeditie
robinson
Wie is de échte Robinson? Overleef 
je eigen feestje.

Altijd al eens mee willen doen aan dit 
programma? Grijp dan nu je kans! In teams 
ga je in verschillende proeven strijden om 
de titel van ‘Robinson’. Uiteraard compleet 
met bandana’s, survivallen én een eilan-
draad. Ook de welbekende én gevreesde 
eetproef mag daarbij niet ontbreken. Dit 
spannende kinderfeestje is geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar en ouder. kids battle

jongens tegen de meisjes, the battle!

Ook het spelprogramma The Battle is bekend van de televisie, 
misschien wel beter bekend als het spel ‘Jongens tegen de Meisjes’ Natuurlijk 

is deze net ietsje anders, maar zeker net zo leuk. Kan jouw team winnen met de 
geblindeerde stoelendans? Of moet je toch ‘op het matje’? Ook het bekende let-

terspel mag niet ontbreken, evenals de bekende en beruchte eind quiz.

voorbeeld programma

voorbeeld programma

Ontvangst en start Expeditie Robinson
Korte pauze met drankje en zakje chips
Vervolg Expeditie Robinson
Einde van de activiteit

Ontvangst en start The Battle
Korte pauze met drankje en zakje chips
Vervolg The Battle
Afsluiting met frites, een snack en ranja
Einde programma

14.30 uur
15.30 uur
16.00 uur
17.00 uur

14.00 uur
14.45 uur
15.15 uur
16.30 uur
17:30 uur

8 of meer
personen

8 of meer
personen

€ 18,95 p.p.
ca. 2,5 uur

€ 20,95p.p.
ca. 3,5 uur

8 of meer personen:
Duur:

8 of meer personen:
Duur:

Details

Details



8 personen:
7 personen:
6 personen:
5 personen:
4 personen:
3 personen:
2 personen:
Duur:

€ 17,00 p.p.
€ 18,00 p.p.
€ 19,00 p.p.
€ 20,00 p.p.
€ 24,00 p.p.
€ 29,50 p.p.
€ 37,00 p.p.
Max. 1 uur

6Escape Rooms

escaperoom limburg

CSI: investigate, discover, escape
cijfersloten, puzzels, sleutels en codes. Weet jij waar je moet beginnen?

Samen met uw teamgenoten kom je in de hotelkamer van een topcrimineel terecht. 
De CSI zit al jaren achter deze man aan en het is aan jullie om zijn volgende bestem-
ming te ontdekken. U heeft  60 minuten de tijd om alle codes en puzzels te kraken, 
want anders is hij al vertrokken met het vliegtuig op weg naar zijn volgende slach-
toffer. Kunnen jullie dit voorkomen?

2 of meer
personen

2 of meer
personenquest of osiris

Het geheim van de farao

Binnen vijf minuten naar Egypte? Dat kan! 
Naar het oude Egypte welteverstaan. Durf bin-
nen te stappen in onze piramide vol raadsel en 
mysteries. Laat je fascineren door hiërogliefen, 
mummies en farao’s. Maar let op.. want niet al-
les is wat het lijkt! Slangen en valkuilen liggen 
op de loer… Houdt er rekening mee dat je een 
stukje zult moeten kruipen.

PRIJZEN

wist je dat

Je hebt 60 minuten en ontsnappen is de uitdaging bij EscapeRoom Limburg! Kies zelf je thema, 
verplaats je in de rol van een detective, laat je onderdompelen in de mythes van het oude 
Egypte,beleef een Night at the Museum, ontdek het Wilde Westen of breng een bezoekje aan de 
chocoladefabriek!

Je hebt 60 minutje; ontsnappen is de uitdaging! Kies je thema en laat je besmetten door het escaper-
oomvirus. Met 7 kamers binnen 5 thema’s kunnen zowel grote als kleine groepen bij ons terecht.  On-
trafel mysteries, kraak codes, open sloten en ontdek en ontsnap!  Onze escaperooms zijn volledig aan te 
passen aan jullie gezelschap.  Zo zijn ze bijvoorbeeld ook geschikt voor kinderen, en is het mogelijk ze in 
het Engels te spelen. Durven jullie de uitdaging aan?! 

night at the museum
museumbewakers gezocht!

Altijd al eens bewaker willen zijn van een 
museum? Dan is dit je kans, want wij hebben 
bewakers tekort en kunnen jullie hulp dan ook 
goed gebruiken! De taak is simpel, je bewaakt 
namelijk het museum tijdens de nacht. De 
uitvoering kan daarentegen nog wel eens tegen 
vallen. Niemand heeft jullie namelijk verteld dat 
het museum ’s nachts tot leven komt. Kunnen 
jullie de rust laten wederkeren?

Wild west
Welkom in het wilde westen

In deze spannende Escaperoom gaan jullie opzoek naar 
dynamiet. Jullie hebben voldoende dynamiet nodig om 

een rots op te blazen. Alleen op deze manier is er een 
uitgang uit het Wilde Westen. Tijdens deze zoektocht 
naar dynamiet, zullen jullie je laten onderdompelen in 

de wereld van het cowboys en indianen. Dus zet je paard 
klaar, doe je cowboyhoed op en maak je gereed voor bank-

overvallen en illegale kaartspellen. 

Onze CSI & Night at the Museum 
rooms rolstoelvriendelijk zijn? Bij 
“Het Geheim van de Farao” dien je er 
rekening mee te houden dat je een 
klein stukje (3 à 4 meter) zal moeten 
kruipen.

2 of meer
personen

2 of meer
personen

de chocolade
fabriek
Bescherm het geheime
recept.

coming soon
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+ arrangementen

details

voorbeeld programma

Naast onze Escaperooms, bieden wij ook speciaal samengestelde arrangementen aan! Zo maak jij 
jullie uitje helemaal compleet. Aarzel dan niet en neem contact met ons op of reserveer simpelweg 
zelf je gewenste Escaperooms via www.escaperoomlimburg.nl

Escaperoom +
saté menu of burger menu

Een groot of een klein gezelschap? Op zoek naar 
een spannende activiteit en lekker eten? Dan is 
dit wellicht iets voor jullie! Voor groepen vanaf 
5 personen bieden wij dit arrangement aan. 
Speel een Escaperoom naar keuze en geniet van 
een Saté- of Burger menu inclusief 3 consump-
ties per persoon. Dit arrangement is speciaal 
samengesteld voor de wat kleinere groep met 
een wellicht ietwat krapper budget.

Escaperoom + bBQ
Onze speciaal compleet verzorgde bbq

Onze compleet verzorgde BBQ bestaat uit een scala 
van verschillende vleessoorten.  Daarnaast zal er 
een scala aan salades worden geserveerd evenals 
de nodige sausjes. Uiteraard zal er voldoende stok-
brood en kruidenboter aanwezig zijn. Bestaat jullie 
groep uit meer dan 30 personen? Dan zullen onze 
koks voor jullie achter de BBQ plaatsnemen en hoev-
en jullie alleen maar te genieten voor datgene wat 
voor jullie klaar gemaakt wordt. Liever meer vis en 
groenten? Kies dan voor de BBQ Vlees, vis & veggie. 
Het arrangement is inclusief 2 consumptiemunten. 

Escaperoom +
Crazy diner

Kies voor dit hilarische arrangement met 
een escaperoom en crazy dinner! Na een 
uurtje zweten, samenwerken, puzzelen 
en hopelijk ontsnappen in  één van onze 
kamers,worden jullie aan tafel verwacht 
voor een volledig verzorgd maar krankzin-
nig 4-gangen diner.  Hoe het werkt? Aan de 
hand van cryptische beschrijvingen stel je 
je eigen 4-gangen diner samen. waardoor 
de meest vreemde combinaties ontstaan. 
Zo kan het zomaar voor komen dat je soep 
eet met een vork! Het diner bestaat uit een 
voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht, en 
een warme drank ter afsluiting.  De prijs 
van het arrangement is afhankelijk van het 

Escaperoom +
lunchen

Een gezellige middag eropuit? Kom 
ontsnappen uit een van onze spannende 
Escaperooms bij Groepsuitje Limburg en 
combineer dit met een heerlijke lunch. 
Eerst lunchen en dan ontsnappen, of liever 
andersom? Je mag het programma naar 
wens indelen.

5 - 60
personen

2-15 personen:

> 15 personen
Duur:

2-15 personen:

> 15 personen
Duur:

Ontvangst
Start Escaperoom
Lunch
Einde Programma

Ontvangst
Start BBQ 
Escaperoom
Einde Programma

11.15 uur
11.30 uur
13.00 uur
14.00 uur

18.45 uur
19.00 uur
20.30 uur
22:00uur

€ 32,95 +
Escaperoomtarief p.p.
€ 49,95 p.p.
ca. 4 uur

€ 16,95 + 
Escaperoomtarief p.p.
€34,50 p.p.
 ca. 3 uur

Lunchplankje (vlees/vis)

Lunch met een heerlijk gevuld plankje, 
met voor ieder wat wils! Kies voor vlees 
of vis. Het lunchplankje vlees bestaat 
uit een romige tomatensoep met huis-
gemaakte gehaktballetjes, een rundv-
lees kroket en eiersalade, geserveerd 
met 2 sneden boerenbrood. Het lunch-
plankje vis bestaat uit courgettesoep 
met zalmsnippers, een garnalenkroket 
en tonijnsalade, wederom geserveerd 
met 2 sneden boerenbrood. Dit arrange-
ment is inclusief 2 consumptiemunten.

boerenlunch

Waar kun je nou beter van een boeren-
lunch genieten dan bij ons op de boerderij? 
De boerenlunch wordt aan een gezellig 
gedekte, en goedgevulde tafel geserveerd. 
Een boerenlunch bestaat uit een vari-
atie aan harde broodjes, diverse broden, 
verschillende vleeswaren, zoet beleg, een 
schaal met komkommer, tomaat, paprika 
en huisgemaakte eiersalade. Daarnaast 
wordt er onbeperkt koffie, thee en verse 
melk geserveerd.

5 of meer
personen

5 of meer
personen

details

Voorbeeldprogramma

details

2-15 personen:

> 15 personen
Duur:

€ 24,95 + 
Escaperoomtarief p.p.
€42,50 p.p.
 ca. 3-4 uur

2-15 personen:

> 15 personen
Duur:

€ 14,95 +
Escaperoomtarief p.p.
€ 32,50 p.p.
ca. 4 uur



banqueting & events
Groepsuitje Limburg biedt verschillende mooie ruimtes voor het vieren van een feestje, bijzondere 
gelegenheid of vergadering. Dat gaat natuurlijk gepaard met een drankje of hapje op zijn tijd.

wist je dat
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Onze CSI & Night at the Museum 
rooms rolstoelvriendelijk zijn? Bij 
“Het Geheim van de Farao” dien je er 
rekening mee te houden dat je een 
klein stukje (3 à 4 meter) zal moeten 
kruipen.

dfds

Onze CSI & Night at the Museum 
rooms rolstoelvriendelijk zijn? Bij 
“Het Geheim van de Farao” dien je er 
rekening mee te houden dat je een 
klein stukje (3 à 4 meter) zal moeten 
kruipen.

Feestavond / jubileum
Iets te vieren?

Bij Groepsuitje & Escaperoom Limburg vieren we je verjaardag of jubileum graag met je mee. Vanaf 25 
personen kun je je feestje bij ons vieren. Uiteraard kun je je avond naar wens indelen en personaliseren. 
Door middel van onderstaande arrangementen en mogelijkheden kun je je eigen arrangement samen-
stellen:

evenementenlocatie
bruiloft, foodfestival & meer!

Onze accommodatie is rustig, sfeervol en centraal gelegen en biedt daarmee volop mogelijkheden voor tal 
van verschillende evenementen tot 600 personen. Van een bruiloft of vergaderdag in het groen tot een 
compleet georganiseerd foodfestival voor jouw bedrijf! Vrijwel alles is mogelijk. 

Wij denken graag met je mee om zo tot een inrichting te komen die volledig naar wens is. 

Extra informatie:
- Vanaf 30 personen zal de zaalhuur inbegrepen zijn.
- Keuze voor een zaal is afhankelijk van het aantal personen en de beschikbaarheid.

Kies voor een welkomstdrankje: 
Ontvang je gasten met koffie & vlaai of een heerlijk
glaasje prosecco.

Kies de catering die bij jou en je gezelschap past
Hapjes pakket
5 verschillende hapjes p.p. en luxe nootjes op tafel.

Hapjes pakket luxe
5 luxe hapjes p.p., luxenootjes en groentesticks op tafel.

Borrelbuffet
Compleet borrelbuffet inclusief gehaktballetjes, kip-
spiesjes, gambaspiesjes, loempia’s, spareribjes, stok-
brood,diverse ham- en droge worstsoorten, kaas- plank-
je, meloen met prosciutto, en olijven.

Dranken pakket:
Drank op nacalculatie
€2,20 per consumptie (frisdranken/ tapbier/ 
radler/ koffie/thee)
€3,30 per consumptie (wijn)
€4,40 per consumptie (speciaal bieren)
Eventueel af te bakenen met vast aantal 
consumptie- munten per persoon.

Drankarrangement 4 of 5 uur 
Het drankarrangement is inclusief koffie/
thee, fris, bier, radler en wijn, en exclusief 
likeuren en speciaal bieren.

Aanvulling met een activiteit
Kijk op onze website of vraag om advies voor 
een activiteit passend bij jouw gezelschap.

1.

2.
a.

b.

c.

€4,25 p.p.

€10,50 p.p.

€13,50 p.p.

€16,95 p.p.

v.a. €19,95 p.p.

3.
a.

b.

4.

vergadering
congress of vergadering in het 
groen

bruiloft 
bruiloft, jubilaris of 
feestavond

FOOD
FESTIVAL 
OF ANDERE
EVENEMENTEN



vergaderen
Groepsuitje & Escaperoom Limburg biedt een unieke vergader- en teambuildinglocatie voor zake-
lijke bijeenkomsten. De accommodatie is gelegen op een centrale locatie 5 minuten van de A2 en 
beschikt over een riante gratis parkeerplaats.
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vergader arrangementen
basis faciliteiten voor alle pakketten

• Onbeperkt koffie/thee & fruitwater
• Gebruik van vergaderfaciliteiten:

• Beamer & scherm
• Flip-over & stiften
• Geluidsinstallatie met microfoon
• TV scherm
• Wi-fi

• Hapje tussendoor
• Gratis parkeren

basis 1
dagdeel 4 uur €10,50 p.p.

• Maximaal 4 uur; na 4 uur vragen wij een 
meerprijs van €12,50 per half uur.

• Met minder dan 20 personen vragen wij 
zaalhuur van €105,-

• Afsluiten met een gezamenlijke lunch? 
Kijk voor meer informatie en de  
mogelijkheden bij ‘lunchmogelijkheden’.

comfort 1
dagdeel 4 uur €15,95 p.p.

• Onbeperkt frisdrank
• Fruitmand & pastrires
• Maximaal 4 uur; na 4 uur vragen wij een 

meerprijs van €12,50 per half uur.
• Met minder dan 20 personen vragen wij 

zaalhuur van €105,-
• Afsluiten met een gezamenlijke lunch? 

Kijk voor meer informatie en de  
mogelijkheden bij ‘lunchmogelijkheden’.

lunchmogelijkheden
lunchplankje
Een heerlijk gevuld plankje, voor ieder wat wils!

Luxe broodjes lunch
In buffetvorm een variatie aan belegde broodjes.

Boerenlunch
Een gezellig gedekte, rijkelijk gevulde tafel

comfort 2
gehele dag 8 uur €28,95 p.p.

• Onbeperkt frisdrank
• Een extra hapje tussendoor
• Fruitmand & pastrires
• Maximaal 4 uur; na 4 uur vragen wij een 

meerprijs van €12,50 per half uur.
• Met minder dan 20 personen vragen wij 

zaalhuur van €150,-
• Afsluiten met een gezamenlijke lunch? Kijk 

voor meer informatie en de  
mogelijkheden bij ‘lunchmogelijkheden’.

basis 2
gehele dag 8 uur €20,95 p.p.

• Een extra hapje tussendoor
• Maximaal 8 uur; na 8 uur vragen wij een meer-

prijs van €12,50 per half uur.
• Met minder dan 20 personen vragen wij zaal-

huur van €150,-
• Exclusief lunch, kijk voor de mogelijkheden bij 

‘lunchmogelijkheden’.

Ontvangst op de locatie
Korte pauze met vergaderhapje
Hervatting vergadering
Lunch pauze
Hervatting vergadering
Korte pauze met vergaderhapje
Einde programma

08.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
12.30 uur
13:30 uur
15:30 uur
17:30 uur

Voorbeeldprogramma

€10,50 p.p.

€15,95 p.p.

v.a. €14,95 p.p.
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Eten,drinken 
Eten bij Groepsuitje Limburg is heel gevarieerd; van eenvoudig lekker tot 
uitgebreid luxe, voor ieder wat wils!

Hamburger/Saté menu
€ 10,50 p.p.

Voor groepen met een krap budget hebben wij het 
simpele, maar lekkere hamburger-saté menu in het 
leven geroepen.

Het saté menu bestaat uit een lekker satéetje (2 
spiezen per persoon) met natuurlijk satésaus, frites 
en salade. Het burgermenu bestaat uit een bour-
gondische burger, geserveerd met frites en een 
salade.

3-gangen menu
V.a. € 27,95 p.p.

Ook bij dit menu start u met een keuze tussen onze 
huisgemaakte soepen, geserveerd met stokbrood 
en kruidenboter. Het hoofdgerecht wordt in kleine 
pannetjes en schaaltjes over de tafel verdeeld. Zo 
kunt u naar eigen wens uw hoofdgerecht kiezen. 
Deze pannetjes zijn gevuld met onder andere een 
mixed grill, bestaande uit kipfilet, varkensvlees, 
runderbiefstuk & zalm, champignonroomsaus, sal-
ade, warme groenten, aardappelgratin & frites.

high friet
€ 13,95 p.p.

Een goede portie patat blijft natuurlijk een alleman-
sfavoriet! De High friet bestaat uit 3 gangen aan 
heerlijke snacks op een ludieke manier geserveerd. 
De eerste gang bestaat uit een proeverij aan ver-
schillende soorten bitterballen. Vervolgens kun je 
genieten van een goedgevulde borrelplank met een 
breed scala aan snacks, gecombineerd met stoofv-
lees, satésaus en verschillende salades. Daarnaast 
worden ook nog 3 soorten frites geserveerd. Ten 
slotte kun je genieten van een heerlijk dessertje, 
wat geheel in stijl zal worden geserveerd. 

warm buffet
€ 20,95 p.p.

Laat lekker voor je koken en kies voor bourgon-
disch genieten met ons warm buffet. Het buffet 
kan volledig gepersonaliseerd worden, doordat 
er vooraf een keuze uit gerechten gemaakt mag 
worden. Zo weet je zeker dat er voor iedereen in 
het gezelschap wat lekkers bij zit.  Natuurlijk is het 
warm buffet inclusief heerlijke bijgerechten. Deze 
bevatten rijst, frietjes, aardappelgratin, warme 
groenten en drie soorten huisgemaakte salades.

high chocolate
€ 17,50 p.p.

Tijdens de heerlijke High Chocolate worden vers-
gebakken broodjes, gebakjes, bonbons en vers fruit 
geserveerd die in de warme chocolade gedipt kan 
worden. Uiteraard mag ook een warme chocomelk 
niet ontbreken! Maak deze zoals jij ‘m het lekkerste 
vindt, door zelf slagroom, marshmallows, ijs of een 
likeurtje eraan toe te voegen. De High Chocolate is 
heerlijk én gezellig!

bbq vlees,vis & veggie
€ 22,95 p.p.

De traditionele BBQ is natuurlijk een heerlijke 
klassieker. Maar er kan meer met de bbq! Méér 
met vlees, vis en groenten! De BBQ vlees, vis en 
veggie bestaat bijvoorbeeld uit een lekkere steak, 
goede burger, spareribs en kipsaté. Het visassorti-
ment bestaat uit gamba’s, zalmspiezen en kabel-
jauw. Qua veggies kun je denken aan verschillende 
soorten geroosterde groenten, gepofte aardappel 
en maïs. Uiteraard mogen ook verschillende sal-
ades, sauzen en natuurlijk stokbrood en kruidenbo-
ter niet ontbreken.

escapediner
dinerspel

Een moordlustige crimineel is op het 
nippertje aan de politie ontsnapt. De 
politie tast volledig in het duister.  Kunnen 
jullie voorkomen dat er meer slachtoffers 
vallen? Kraak de codes en ontrafel het 
mysterie! En daar krijg je trek van! Daar-
om genieten jullie tijdens dit spannende 
escapespel van een heerlijk 4-gangendiner

ontmasker de mol
dinerspel

Dit spannende dinerspel draait om raadsels, 
vertrouwen en saboteren. Eén van jullie is niet 
te vertrouwen en probeert de rest op het foute 
spoor te zetten. Maar wie?! Weten jullie de mol 
te slim af te zijn of dreigt er een roemloze af-
tocht?
Tijdens de spellen wordt er een heerlijk 4-gan-
gen Sharing Dinner geserveerd. De tafel wordt 
gevuld met de lekkerste gerechten om (uiter-
aard) samen te delen. Zo is er voor ieder wat 
wils!

crazy diner
dinerspel

Eet jij je soep met een vork of met een lepel?Cra-
zy Diner is een manier van dineren die je zelf zo 
gek kunt maken als je wilt! Hoe het werkt? Aan 
de hand van cryptische beschrijvingen stel je je 
eigen 4-gangen diner samen. Maar let op, ook 
het bestek zit in de omschrijvingen verwerkt, 
waardoor de meest vreemde combinaties ont-
staan. Het diner bestaat uit een voor-, tussen-, 
hoofd- en nagerecht, en een warme drank ter 
afsluiting.

consumpties
maak je uitje compleet

Combineer onze diners en dinerspellen 
met een heerlijk drankje. 

20 of meer
personen

10 of meer
personen

20 of meer
personen

Crazy diner
Escapediner
Ontmasker de mol
Duur:

€34,95
€47,95
€47,95
ca. 3-4 uur

Details

Consumptiemunt
5 consumptiemunten p.p.
Drankarrangement 2,5 uur
Drankarrangement 4 uur
Drankarrangement 5 uur

€2,30
€11,00
€15,95
€19,95
€23,95

Details
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Op locatie
Heb je zelf een mooie of ideale groepsaccomodatie? Wij verzorgen de activiteit-
en ook op jullie eigen locatie! 

Spoedcursus 
boer(in) worden
Toe aan een carrière switch?

Een fantastische binnenactiviteit voor jong en 
oud. Lachen, gieren, brullen, een dag vol humor, 
actie, gezelligheid en veel plezier. Leer elkaar 
kennen onder andere omstandigheden en ver-
hoog de teamgeest. Alle spellen zijn gebaseerd 
op het boerenleven en de dagelijkse activite-
iten op de boerderij waaronder: koe melken, 
insemineren, eieren vangen, muis meppen, 
melkvangen, omgang met de boerin, stressbes-
tendigheid, stro-stapelen, de hooiberg en de 
klompenloop. Jullie worden verdeeld in teams 
van 2 personen. Jullie gaan strijden tegen elkaar 
om zoveel mogelijk punten te verdienen. 

Pub quiz
Hilariteit ten top! Meedoen telt zwaarder dan winnen!

Een strijd tussen teams waarbij algemene kennis wordt getest, ruimtelijk 
inzicht, creativiteit en muziekkennis! Een ideaal programma voor jong en 

oud. Ga de strijd tegen elkaar aan en ontdek aan de hand van diverse speel-
rondes wie de nieuwe (pub)quizmaster van jullie groep wordt! De groep 

wordt door onze quizmaster in teams verdeeld waarna elk team plaats kan 
nemen aan een specifieke tafel. 

De battle
Let the battle begin..

De eeuwenoude strijd tussen mannen en 
vrouwen barst los. Wie is er nu de slimste, 
de sterkste, het behendigste en de 
snelste? Denkt u het antwoord daar wel op 
te weten? Laat dan maar zien! In spelrondes 
vol vreemde vragen en moeilijke uitdagin-
gen wordt er bepaald wie er het beste is. De 
groep wordt verdeeld in 2 teams van ‘groot’ 
naar ‘klein’ en het enige wat u nodig heeft, 
is een paar moedige tegenstanders van het 
andere geslacht, die natuurlijk ook overtu-
igd zijn van hun overmacht. 

ik hou van holland
Linda in levende lijve bij u thuis?

Weet jij alles over ons kleine landje, zijn inwoners en 
gewoonten? Dan gaat Linda de uitdaging met je aan! 
Linda en haar crew zullen op uw locatie een hilarische 
‘Ik hou van Holland’ quiz gaan spelen waarbij twee 
teams flink aan de tand worden gevoeld over hun 
kennis op het gebied van Nederlandse films, televisie, 
muziek, actualiteiten, sport, taal en Hollandse weetjes. 
Zing, lach, haal mooie herinneringen op en verbreed 
je kennis met leuke feiten over ons eigen land. Dit 
allemaal onder leiding van Linda en haar persoonlijke 
assistent. Een mooi spel voor bedrijfsuitjes of familie-
dagen bij u thuis! Iedereen komt aan de beurt, dus ook 
geschikt voor grotere groepen! En wil je het extra per-
soonlijk maken? Dan kunt u zelf een vragenlijst invullen 
voor een persoonlijk programma op maat.

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Minimum prijs per groep:
Kosten per gereden kilometer
Servicekosten:
Duur:

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Minimum prijs per groep:
Kosten per gereden kilometer
Servicekosten:
Duur:

€ 13,50 p.p.
€ 12,15 p.p.
€ 10,80 p.p.
€ 300
€ 1,
€ 85
max. 2,5 uur

€ 13,50 p.p.
€ 12,15 p.p.
€ 10,80 p.p.
€ 300
€ 1
€ 85
max.  1,5 

Details
Details

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen
Minimum prijs per groep:
Kosten per gereden kilometer:
Servicekosten:
Duur:

8-14 personen:
15-29 personen:
30 of meer personen:
Minimum prijs per groep:
Kosten per gereden kilometer:
Servicekosten: 
Duur:

€ 17,50 p.p.
€ 15,75 p.p.
€ 14,00 p.p.
€ 300
€ 1
€ 85
ca. 1,5 uur

€ 15,95 p.p.
€ 14,50
€ 12,50
€ 300
€ 1
€ 85
ca. 1,5 uur

Details

Details
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contact
Vrijkebomenweg 9, 6035 SC, Ospel, Limburg.

Nabij Weert, 5 minuten van de A2. Gratis parkeren!

+31(0)654748328
Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 

18.00 uur. 7 dagen in de week geopend.

info@groepsuitjelimburg.nl
Stuur ons een e-mail of vraag een vrijblijvende offerte aan, 

zodat wij jullie een onvergetelijke dag kunnen laten beleven.

www.groepsuitjelimburg.nl


