Met (klein)kinderen komen eten? Of ’n partijtje vieren?
Wij zijn een familie restaurant, waarbij kinderen welkom zijn. In de hal en op het achterterras
zijn kleine speelhoekjes. Hier vind je al onze KIDS ideeën op een rij!
KINDERMENU OP EEN RIJ
Kinderpannenkoek met suiker, stroop
Kinderpannenkoek met Nutella
Bob pannenkoek, met banaan en vlokken
K3 pannenkoek, fruithagels en jam
Frites met kroket of frikandel
Frites met mayo
Pannenkoek Kindermenu, ranja, pannenkoek poedersuiker en een ijsje
Snack Kindermenu, ranja, frites, kroket of frikandel en ijsje
Surprise Pannenkoek pannenkoek poedersuiker én een cadeautje uit de kast
Kinder(partijtje) Arrangement :
kindermenu met ranja, pannenkoek, kinderijsjecoupe én cadeautje uit de kast
Big Meat Burger100% runderburger op briochebol met mosterdmayo

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,95
5,95
5,50
6,00
3,75
7,95
8,95
7,50

€10,00
€14,50

DE SPEURTOCHTEN - Superleuk voor een dagje uit- OF als een partijtje activiteit
Er zijn 2 nieuwe speurtochten gemaakt. – met vertrek en aankomst bij De Konijnenberg
Voor wie? Voor kids vanaf 4 jaar t/m 8 jaar.
Hoe lang? Duur van de speurtocht met alle opdrachten is ca. 1,15 min. Start vanuit De
Konijnenberg. Je gaat speuren naar steeds de volgende plek in het bos door de aanwijzingen
uit het boekje goed te volgen. Let op: Lees als begeleider de tekst en opdrachten voordat je
vertrekt en lees ze voor of samen met de kids. De opdrachten die je onderweg kunt doen
bevatten een aantal leuke bosspelletjes zoals het dierengeluidenspel, bevrijdingstikkertje of
boomtikkertje. Je kan er als begeleider prima voor kiezen, een aantal speel opdrachten over te
slaan. Bijvoorbeeld als de kids wat kleiner zijn, of je speurt met 1 of 2 kinderen en niet met zo
heel grote groep óf je wil gewoon wat sneller klaar zijn? – De route vinden en wandelen met
speurverhalen, het verzamelen van de codecijfers kan ook zonder de spelletjes opdrachten
naar wens.
Dieren in het bos? Beiden routes zijn in het hondvrije deel van het bos. Er kan wel zo nu
en dan een grazende buffel (Schotse Hooglander) rondlopen, ze zien er indrukwekkend uit.
Wanneer? Alle dagen te lopen binnen openingstijden van De Konijnenberg tussen 12:00 en
20:00 uur. Geef svp door aan ons team, wanneer en met hoeveel kids u gaat ‘speurtochten’ in
ieder geval net voordat u vertrekt zodat we zorgen dat u helemaal gereed kunt vertrekken.
Wat kost het? €5.00 per kind incl. routeboekje, piraatbandana of prinseskroontje én
cadeautje uit de schatkist inclusief een lekker zakje chips,pakje drinken.(€3.50 zonder snacks)
Ook een Tafel reserveren? Geeft u dit dan ook graag even door dan zorgen we dat die
voor u klaar staat op het juiste tijdstip voor of na de speurtocht.
Jarig? Voor de de jarige job wordt aan tafel altijd door ons team gezongen en hij/zij krijgt
verjaardagvuurwerk op zijn pannenkoek of ijsje.
Welke speurtocht kies je? :

1. Kies voor PRINSESSENPAD - voor echte prinsen en prinsessen
Help Prinses Elsa van Koninkrijk Groenendaal met haar speurtocht door haar bos-koninkrijk.
Doe je mee? Zet je kroontje op en ga mee met de speurtocht van Prinses Elsa van Koninkrijk
Groenendaal. Je start vanuit De Konijnenberg bij de ingang van Wandelbos Groenendaal. De
route is inclusief leuke spelletjes, een bos bingo afstreepkaart en bedraagt ca. 1 uur en een
kwartier. Je kan de prinses speurtocht gezellig op een vrije dag lopen met je (klein)kids of het is
een leuke activiteit voor een partijtje
2. Kies voor – PIRATENPAD voor stoere piraten j/m
Help Kapitein Rabbit de verborgen schat te vinden en kraak de code van de schatkist.
Voor elk kind ontvang je een stoere piraatbandana (voor de meisjes een roze piraatvariant)
om te knopen om je nek, arm, haar of enkel ;-) Goed speuren en de code kraken en vind de
schatkist. De route is inclusief leuke spelletjes een bosbingo afstreepkaart en duurt afhankelijk
van de hoeveel spelletjes opdrachten die je gaat spelen circa 1 uur en 15 minuten.
Je kan de speurtochten alle dagen van de week lopen binnen onze openingstijden van 12:0020:00 uur – Meld je wel even vóór tijdstip vertrek bij een Konijnenberg medewerker, zodat
we weten dat jullie vertrokken zijn en wanneer jullie ongeveer weer terug zijn.
Wat is er nog meer te doen IN DE BUURT ?
Een bezoek aan kinderboerderij ‘t Molentje https://www.kinderboerderij-heemstede.nl/
zijn een leuke combi voor je kids in een schoolvakantie of op woensdagmiddag.
Combineer een dagje spelen bij de grootste speeltuin van Nederland, Linnaeushof,
slechts op 10 minuten afstand https://www.linnaeushof.nl/ met als afsluiter natuurlijk een
gezellig dinertje bij De Konijnenberg.
ER IS OOK: ‘N KINDER PARTIJTJE ARRANGEMENT
€10 per kind. Een kinderpannenkoek met poedersuiker en stroop, glas limonade, een kleur- &
speelplaat met potloden, een kinderijsje met een bolletje vanille ijs en slagroom met
snoepspikkels & voor ieder kind een cadeautje uit de cadeaukast na afloop.
De jarige job wordt met vuurwerksterretjes toegezongen door team Konijnenberg!
Duur 1 uur, partijtjes zijn altijd op reservering. Tip: combineer je pannenkoek etentje
met een Piraat of Prinses Speurtocht

ALLERGIËN & DIEETWENSEN?
Glutenvrij, Lactosevrij, Eivrij, Pindavrij, Allergieën &
Intoleranties verneemt onze brigade graag als u belt om
te reserveren.

