VIER JE KINDERFEESTJE
BIJ DE MOESTUIN!

RESERVEER VIA INFO@M OESTUINUTRECHT.NL
OF VUL HET FORMULIER IN OP DE WEBSITE:
WWW.MOESTUINUTRECHT. NL/KINDERFEESTJE

SUPER!

Je wilt je kinderfeest bij de Moestuin houden, wat gezellig! Kinderfeestjes houden we in onze
Pipowagen, grenzend aan de speeltuin. De materialen voor het feestje worden voor jullie
klaargezet.

HANDIG OM TE WETEN:
WANNEER

De feestjes kunnen (op reservering) elke dag worden
gehouden van 10.30u tot 16.30u in onze vrolijke
Pipowagen!
DUUR

Een kinderfeestje duurt zo’n 2 tot 2,5 uur.
WAAR

Bij warm zonnig weer kun je buiten zitten aan de
picknicktafel bij de wagen.
We houden geen kinderfeestjes in de Druivenkas of in ons
Lunchcafé of in de Oranjerie.
BEGELEIDING

Vanuit de Moestuin is er geen begeleiding voor het feestje, we zetten alles wat u nodig heeft
klaar.
VRAGEN

Voor vragen kunt u terecht bij de kok van het lunchcafé of bij de bediening. In het lunchcafé kunt
u ook terecht voor het bestellen van extra hapjes en drankjes.
EIGEN TAART/SAP/BROODJES

Het is niet toegestaan eigen eten/ taart/drinken mee te nemen.

DE ACTIVITEITEN

De leeftijden zijn adviesleeftijden.
U mag natuurlijk op basis van uw eigen inschatting hiervan afwijken.
ACTIVITEIT

LEEFTIJD

KOSTEN

Bloempotten schilderen

v.a. 4 jaar

€ 8,00 per kind

Kaarsen maken van bijenwas

v.a. 7 jaar

€ 8,00 per kind

Vuurtje maken & broodjes bakken

v.a. 8 jaar

€ 8,00 per kind

HET PAKKET
ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR JE KINDERFEESTJE STOPPEN WE IN EEN GROTE PICKNICKMA ND.

Daarin zit voor ieder kind:
−
−
−

Een cakeje met versiersels om zelf te versieren
Een kan met limonade en bekertjes
Een speurtocht:
De kleine Moestuin-Vriendjes-Speurtocht voor kinderen die nog niet goed kunnen lezen
Of:
De grote Moestuin Speurtocht voor kinderen die goed kunnen lezen

De materialen voor je activiteit zetten we klaar in de Pipowagen.

DE ACTIVITEITEN

BLOEMPOTTEN SCHILDEREN

Ieder kind krijgt een bloempot om naar hartenlust te beschilderen.
Bloemen, letters, een mini-Mondriaan, een gezichtje of lijfje..
Vervolgens mogen de kinderen de bloempotten met aarde vullen en
inzaaien met zaadjes zodat ze thuis tuinkers kunnen laten groeien (en
later lekker over een salade of boterham met kaas kunnen
sprenkelen).

KAARSEN MAKEN

Er liggen een hoop bijenwasvellen en lonten klaar en kinderen kunnen
daarmee zelf hun kaars rollen (waspapier om een lont). Vervolgens
kunnen ze met stukjes was de kaas versieren met stippen, bloemen,
sterren, miniatuur diertjes etc.

VUURTJE MAKEN & BROO DJES BAKKEN

Eerst kun je lekker gaan spelen/ speurtocht maken en cakeje
versieren.
Er ligt klaar hout klaar bij de vuurplaats naast de Pipowagen. Kinderen
maken samen met de ouders/verzorgers het vuurtje aan.
Het deeg kun je halen in het lunchcafe. Daarna doe je het om de stok
en bak je het deeg (geprikt aan houten stokken) af tot de meest
lekkere broodjes. De Moestuin verzorgt het beleg; boter en zelfgemaakte Moestuinjam!

EXTRA’S!
Kinderlunch & snacKS (ZIE OOK ONZE MEN UKAART, PRIJSWIJZIGINGEN V OORBEHOUDEN)

Tosti’s (bruin brood)
Kinderpannenkoek met appelstroop en poedersuiker
Kinderboterham met hagelslag, moestuinjam of kaas
Uitdeelzakjes chips (paprika of naturel)
Verjaardagstaart (wortel-, chocolade bieten- of appeltaart)

€ vanaf 2,75
€ 4,00
€ 2,50
€ 0,75
€ 25,00 (vooraf bestellen)

DRANKJES (ZIE OOK ONZE MENUKAART, RPIJSWIJZIGINGEN V OORBEHOUDEN)

Diverse koffie/cappuccino/koffie verkeerd etc.
Kan appel-diksap (10 glaasjes)
Appel/perensap
Sap appel& mango, appel&vlier of appel&bosvruchten
Kinderbeker sap

€ vanaf 2,25
€ 5,00
€ 2,50/ € 7,50 (glas/ fles)
€ 2,75/ € 9,00 (glas/ fles)
€ 1,50

WIL JE RESERVEREN?
GEEF BIJ JE RESERVERING DE VOLGENDE GEGEVENS DOOR

-

Je naam
Je telefoonnummer
De activiteit
Naam van de jarige
Aantal kinderen
Gemiddelde leeftijd van de kinderen
Of je nog iets extra klaargezet wilt hebben (verjaardagstaart, zakjes chips etc.)

Je mag ons bellen:
Of mailen:

030-2144869
info@moestuinutrecht.nl

Op de dag van het feestje kun je je melden in het lunchcafé. Daar staat de picknickmand klaar. De
benodigdheden voor de activiteit liggen klaar in de Pipowagen.
BETALING

Het feestje kan na afloop worden betaald in het lunchcafé, dit kan alleen met pin.
ALGEMENE VOORWAARDEN

De Moestuin is een mooie en bijzondere plek. Omdat we dat graag zo willen houden zijn er
regels en voorwaarden. Wij verzoeken een ieder om zich aan deze regels en voorwaarden te
houden. Je vindt onze huisregels bij de entree van de winkel. Het is niet toegestaan in de
tuinderij met een bal/frisbee te spelen. Dit in verband met de veiligheid van uw kind in de buurt
van de glazen kassen. Mocht er met een bal/frisbee of met iets anders schade toegebracht
worden aan de kassen dan bent u hiervoor aansprakelijk.

