
Op zoek naar een leuke locatie en invulling voor uw familiedag, 
reünie of andere feestelijke bijeenkomst met uw familie? 
Hof van Eckberge biedt diverse mogelijkheden voor een 
compleet verzorgde dag of ter invulling van een dagdeel. 
Als basis maakt u een keuze uit twee mogelijkheden: 
onze losse entreeprijs of één van onze arrangementen.   

Op zoek naar een leuke activiteit voor tijdens uw familiedag? U kunt zowel bij de losse
toegangsprijs als bij onze arrangementen diverse activiteiten ter uitbreiding boeken.

Lasergamen 10.00 – 17.00 uur (6 minuten) € 4,- p.p. Na 17.00 uur (12 minuten)   € 5,- p.p.
Bowlen maandag – vrijdag (per baan, 55 min.)€ 17,50 Zaterdag, zondag, vakanties  € 20,- p.b.

Daarnaast kunt u activiteiten zoals boogschieten, raften en diverse spellen bij ons reserveren. 
Wij informeren u graag over deze mogelijkheden!

Hof van Eckberge hanteert de volgende entreeprijzen:
Kinderen tot 90cm gratis
Kinderen vanaf 90cm t/m 12 jaar € 6,-
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen € 5,-
65+ en ouder € 2,50

Gecombineerd met de losse entreeprijs kunt u consumpties en eten vanuit onze menukaarten 
bestellen bij onze self service bar. Hof van Eckberge heeft diverse dranken in het assortiment, 
waaronder frisdranken, bieren en wijnen.  Hierbij kunt u bijvoorbeeld ook kiezen uit één van 
onze warme en/of koude bittergarnituren. Voor het diner kunt u een keuze maken uit diverse 
plateservice gerechten. Daarnaast serveren wij pannenkoeken en kindergerechten. 

Hof van Eckberge biedt diverse arrangementen in variërende prijscategorieën ter invulling van uw 
uitje.  Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijke arrangementen. Uiteraard is het ook 
mogelijk om een voorstel op maat voor u op te zetten. Onder het genot van een kop koffie nemen 
wij graag uw wensen door. Kijkt u voor de specifieke uitleg per arrangement, inclusief de 
volwassenen- en kindertarieven in ons folderrek bij de garderobe of op onze website: 
www.hofvaneckberge.nl/arrangementen. 

- Luxe 3, 4 of 5-uurs all-inclusive diner of  barbecue arrangement
- Bruncharrangement (3 uur)
- 2-uurs all-inclusive buffet of barbecue
- Feestavondarrangement
- Stamppotten winterbuffet (winterseizoen) 

http://www.hofvaneckbege.nl/arrangementen

