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Sport

Dessert

Op zoek naar een leuke activiteit voor uw gezelschap? Dit is slechts een
greep uit ons aanbod van ruim 40 outdoor-activiteiten.

PAINTBALL

NAGENIETEN MET ONZE IJSKOUDE
KUNSTWERKJES

Het startsignaal luidt, je begint met een flinke sprint en
duikt achter een obstakel zoals een kasteelmuur, een
boomhut of een auto. De verfkogels vliegen meteen om je
oren terwijl je probeert om de
vijand in het vizier te krijgen.
Tijgerend kom je in de buurt,
je richt en…. HEADSCHOT!

Dame Blanche 		
Roomijs met chocoladesaus, banaanschijfjes
€ 4,95
			en slagroom						
Coupe Sorbet 		
Roomijs en sorbetijs met vruchtjes,
		€ 4,95
			aardbeiensaus en slagroom					
Cherry Flavor 		
Huisgemaakte monchou met slagroom, warme kersen € 5,50
			en yoghurtijs met kersensmaak en slagroom			
Nougatine parfait
Heerlijke nougatine ijstaartje en walnootijs 		
€ 5,95
			met slagroom 					
Oma’s dessert 		
Warme apfelstrudel, crème brulée en kaneelijs 		
€ 6,25
			met slagroom
Choco Verwennerij
Chocolademousse, Oreomousse, huisgemaakte		
€ 6,25
			
brownie, slagroom en roomijs			
Toetjesproeverij 		
Het ultieme toetje voor de echte Na-genieter; 		
€ 6,75
			allerlei kleine nagerechtjes samengesteld
			door de chef

Paintball is het ultieme uitje voor echte waaghalzen, vol
spanning en sensatie. Met behulp van een overall, masker
en paintballgeweer speel je in één van onze velden met
verschillende speelwijzen. Ook kun je zelf bepalen wat voor
speltype je wilt spelen.
Border Control – Capture The Flag
Castle – Ring The Bell
Jungle – Domination
Voor slechts € 24,95 speel je in drie unieke velden met
maar liefst 150 kogels per persoon.

SURVIVALTOCHT

Onder begeleiding zullen er twee teams worden
gevormd, waarna de strijd kan beginnen. Slechts één
groep zal tot winnaar uitgeroepen worden.
Tijdens de survivaltocht zullen de groepen langs diverse
opdrachtenposten komen waar zij in groepsverband
de proeven afleggen. Het teamwork wordt hier extra op
de proef gesteld doordat er bij elke opdracht punten te
verdienen zijn. In totaal zullen er 24 opdrachten worden
vervuld, waarvan een aantal over water. Zorg dus voor
extra kleren! Een goede training voor een optimale
samenwerking.

MOUNTAINBIKEN

Fietsen op een speciale robuuste fiets die tegen een
stootje kan! Dat mag ook wel, want de routes zijn
uitgezet door de bossen onder begeleiding van een
instructeur.
De fietsroute wordt regelmatig gebruikt voor echte
wedstrijden, dus dat wordt een leuke uitdaging.
Tijdens de tocht leer je omgaan met de versnellingen
en kom je allerlei hindernissen tegen die je zal moeten
overwinnen. Het zal je verbazen hoe sportief het ritje op
deze fiets zal zijn.

SCHILDERIJEN

De schilderijen die in onze zalen
tentoongesteld worden zijn prachtig toch? Zou
u deze graag in huis willen hangen, dan hebben wij
goed nieuws, want deze zijn namelijk te koop! Neem
contact op met de kunstenaar achter de schermen
(doeken) voor meer informatie:
moniquetillart@home.nl

€ 16,50 p.p.

€ 21,50 p.p.

GOLF

Na de uitleg over de basistechnieken krijgt iedereen
een mandje golfballen en de tijd om het zelf onder de
knie te krijgen.
Vervolgens leren we ook putten op de green, is er een
oefenbunker aanwezig en kan men vanaf diverse plaatsen
chippen en pitchen op par-3 holes. Een bijzondere
ervaring als je nog nooit een golfclub hebt vastgehouden.
Schoenen met platte zolen zijn verplicht!
€ 18,00 p.p.

SCHIETSPORT

De schietsport wordt uitgeoefend op een apart
afgeschermd gedeelte van het terrein, waar er op vijf
manieren wordt geschoten.
Na de uitleg en instructies zal het luchtdrukpistool,
luchtdrukgeweer, handboog, kruisboog en het
paintballgeweer tevoorschijn komen. Hoe het met
jou schietvaardigheid is gesteld, zullen we zien naar
aanleiding van de resultaten in de verschillende
schietdisciplines.
€ 15,50 p.p.
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Meer actie?
Vind jij verven ook zo leuk en zou je
dit graag combineren met wat extra
actie? Geef dan je tegenstander een
leuk kleurtje tijdens een potje paintball
bij De Hooghei! Daarnaast kun je bij
De Hooghei ook een schilderworkshop
nemen om de kneepjes van het vak
onder de knie te krijgen.
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Kindermenu
HET BEGIN
Kids Tomatensoep				€ 2,75
Kids Groentesoep 				
€ 2,75
HOOFDGERECHTJES
De gerechten worden geserveerd met frietjes
Kroket						€ 4,50
Frikandel					€ 4,50
Snackfeestje (6 stuks)				
€ 4,50
Pannenkoek met poedersuiker en stroop		
€ 4,95
Kipnuggets (6 stuks)				
€ 4,95
Kidsburger op een broodje				
€ 4,95			
Kids Schnitzeltje met roomsaus			
€ 7,75
Spiesje kipsaté met satésaus			
€ 7,75
NAGENIETEN
Sorbetje						€ 3,25
Oreo toetje					€ 3,25
M&M ijsje					
€ 3,25
Raketje 						€ 1,25

WIST JE DAT?

Je bij De Hooghei hele stoere kinderfeestjes kunt geven!
Verfballetjes schieten tijdens kinderpaintball
Klimmen en klauteren bij de survivaltocht
Of een hole-in-one scoren met voetgolf
Het kan allemaal! En daarna lekker frietjes eten.
Jammie!

KLEURPLAAT

Heb jij ook zin om een spelletje
te spelen of een kleurplaat te
tekenen. Vraag het maar gerust
aan de bediening!
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