Arrangementen bij Vroeg
2019

Kom binnen,
voel u thuis,
u bent de hele
dag welkom!
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Welkom bij Vroeg
Kom binnen! Vroeg is van alle markten thuis.
Met diverse mooie ruimtes in onze rietgedekte
boerderij is Vroeg een unieke vergaderaccommodatie en bijzondere feest-locatie
vlakbij Utrecht. In de prachtige, landelijke
omgeving van Bunnik verrassen wij u als
groep graag met onze ambachten.
Wij bieden plek aan gezelschappen vanaf 6 tot
90 personen. Door de centrale ligging – en gratis
parkeerplaatsen – is Vroeg een uitstekende
locatie om in een inspirerende omgeving te
vergaderen, presentaties en trainingen te geven
of om een buitengewoon feest te vieren.
De ruimtes zijn van alle gemakken voorzien.
Natuurlijk voorzien wij u graag van een bij uw
programma passend ontbijt, lunch, high-tea,
buffet, borrelarrangement of diner. Daarnaast
bieden wij gezellig, actief en gezamenlijk
vermaak aan middels diverse unieke Rondom
Vroeg arrangementen.
Bij Vroeg ontvangen wij u graag. Kom binnen,
ervaar het thuisgevoel en wees welkom!
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Vroeg is
gevestigd in een
monumentale
boerderij uit 1600.
Bij binnenkomst
kunt u onze bakkerij
niet missen.
Daar bakken
wij de hele dag
door brood volgens
eigen receptuur.
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Ontbijt

Lunch

Ontbijt in het restaurant

13.00

Lunch in het restaurant

19.50

Ontbijt in besloten ruimte

17.00

Lunch in besloten ruimte

23.50

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij,
inclusief zoet brood,croissant, kop koffie of thee,
glas verse jus d’orange, gekookt ei, jam uit de regio,
pindakaas, rosbief, ham en boerenkaas,
granola, boerenyoghurt.

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij, inclusief zoet brood,
diverse soorten beleg zoals boerenkaas en vleeswaren, soep van de dag,
scharreleisalade, komkommer en tomaat, jam uit de regio, meergranenbrood
met gerookte zalm en dubbelgeslagen bieslookroomkaas, boerenzuivel (melk en
karnemelk).

Alle genoemde prijzen
zijn per persoon
Korting voor kinderen:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50%
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Ons ambacht
maakt Vroeg.
In de keuken en de
bakkerij, overal zie
je de liefde voor het
ambacht terug.
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Boerenlunch
Boerenlunch in restaurant

25.00

Boerenlunch in besloten ruimte

29.00

Soep van de dag, assortiment van luxe belegde broodjes,
croissant met jonge kaas, sandwich van meergranen brood
met gerookte kip en rucolapesto, brioche brood met gerookte
zalm en dubbelgeslagen bieslookroomkaas, hard bolletje met
gedroogde ham en vijgenchutney, vegetarische groentequiche,
verse jus d’orange en verse fruitsalade.
Duur: 2 uur; minimaal 10 personen
NB: Omdat wij met verse seizoensproducten werken
kan het bovenstaande assortiment enigzins variëren.

Lunchpakket
Lunchpakket Vroeg

9.75

Gevuld met:
Twee grofgesneden boerenboterhammen belegd met ham of
boerenkaas, een stuk handfruit, klein flesje verse jus d’orange
en een mueslikoek.

Alle genoemde prijzen
zijn per persoon
Korting voor kinderen:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50%
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High Tea
High Tea in het restaurant

20.50

Twee, drie of vier
gangen diner

High Tea in besloten ruimte

24.50

2-gangen diner in het restaurant

30.00

2-gangen in besloten ruimte

34.00

3-gangen in restaurant

36.00

3-gangen in besloten ruimte

40.00

4-gangen in restaurant

43.00

4-gangen in besloten ruimte

47.00

Onbeperkt thee
Diverse patisserie uit eigen bakkerij zoals: cake, scones met
geslagen room en jam uit de regio, appeltaart, brownie.
Sandwiches: brood uit eigen bakkerij met gerookte zalm en
dubbelgeslagen bieslookroomkaas, meergranenbrood met
huisgebraden rosbief, sandwich met boerenkaas.
Extra lekkernij: Huisgemaakte hangop
NB: Omdat wij met verse seizoensproducten werken kan het
assortiment enigszins variëren.
Duur: 2 uur; aanvang tussen 14:00 - 15:00 uur

Het menu ontvangt u uiterlijk 1 week voor aanvang van uw
bijeenkomst. Bij het samenstellen van het menu maken wij
gebruik van diverse seizoensproducten.

High Wine / Beer

De hoofdgerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet,
appelcompote, mayonaise.

High Wine / Beer

25.50

High Wine / Beer in besloten ruimte

29.50

Bij een 2-gangen diner bepaalt u zelf of u kiest uit een voorgerecht
en hoofdgerecht of uit een hoofdgerecht en een dessert.

Inclusief 2 glazen wijn naar keuze (wit/rood/rosé/cava) of keuze uit
onze 2 speciaalbiertjes van de tap
Heerlijke blokjes kaas en gedroogde ham, olijven, tapenade en
kruidendip met brood uit eigen bakkerij, bitterballen en een bitterbal
van geitenkaas, mini saucijzenbroodjes, mini boekweitpoffertje met
gerookte zalm, crostini met gerookte makreel.
Alle genoemde prijzen
zijn per persoon

Duur: 1,5 uur; aanvang 15:00 uur

Korting voor kinderen:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50%
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Buffet
Buffet Vechten
•
•
•
•
•
•
•
•

36.50

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij
Salades: jonge sla, trostomaat en komkommer
Pastasalade met courgette, artisjokhart en zongedroogde tomaat
Roseval salade met gerookte kip en bosui
Gebakken zalmfilet met venkel en bospeen
Gegrilde procureur op ovenaardappels
Vegetarische lasagne met seizoensgroenten en oude kaas
Frambozen panna cotta met bramensaus

Buffet Amelisweerd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staande proeverij Vechten

40.00

•
•
•
•
•
•

36.50

Huisgemarineerde zalm met dillecrème
Omgekeerd taartje van rode biet met karamelsaus
Gepofte courgettesoep met Hollandse garnalen
In yoghurt gemarineerde schouderhaas met gesmoorde venkel
Gebakken scharfilet met hollandaisesaus
Notentruffel gevuld met boerenroomijs in een chocoladesaus

Minimaal 20 personen
Duur: minimaal 2 1/2 uur

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij
Salades: jonge sla, trostomaat en komkommer
Boerenplank met diverse gerookte vissoorten
Beenhamsalade met broccoli en paddenstoelen
Schouderhaas in een lauriersaus
Truffelrisotto met oesterzwammen
Gebakken kabeljauwfilet met peterselie aardappels
Broccolischotel gegratineerd met boerenkaas en noten
Proeverij van drie desserts

Buffet Vroeg

Proeverij
(walking dinner)

Staande proeverij Vroeg

45.00

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij
Salades: jonge sla, trostomaat en artisjokharten
Boerenplank met diverse vleesgerechten en hammen
Bonensalade met ei, kaas, ui en gerookte kip
Venkel en zoetzure komkommer salade
Gegrilde ribeye met dragon boter
Zeebaars uit de oven met olijven, tomaat, ui en kappertjes
Kalfssukade met mousseline van jonge prei
Visstoofschotel met gegrilde gamba’s
Gesmoorde kool met bleu de grave en roomkaas
Omgekeerd appeltaartje met boerenroomijs

•
•
•
•
•
•
•
•

44.00

Huisgerookte kabeljauwfilet met een tomaten vinaigrette
Platgeslagen zijlende met oude kaas en pesto
Omgekeerd taartje van mozzarella en zongedroogde tomaat
Heldere kalfsbouillon met gebakken paddenstoelen
Spiesje van ossenhaas gemarineerd in zwarte knoflook
Gebakken scharfilet met hollandaisesaus
Wentelteefje van hartig brood met gegrilde groenten en bleu de grave
Warm chocoladetaartje met witte chocoladesaus en bramen

Minimaal 20 personen
Duur: minimaal 3 1/2 uur

Extra’s
Dessertbuffet
Huisgemaakte friet
Kaasplateau

Alle genoemde prijzen
zijn per persoon

5.00
2.75
4.50
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Korting voor kinderen:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50%
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Receptie- /
borrelarrangementen
Arrangement Vechten (2½ uur)

*Binnenlands gedistilleerd
Hertog-Jan bier, huiswijn, frisdranken, port, sherry,
Vermouth, vieux en jenevers

26.00

• Koffie/thee met zoetigheden uit eigen bakkerij
• Onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken*
• Op tafel staan: huisgebrande noten

39.50

• G
 las prosecco bij binnenkomst of koffie/thee
met zoetigheden uit eigen bakkerij
• Onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken*
• Op tafel staan: huisgebrande noten en Calamata olijven
Rondgang met:
• Diverse soorten kaas en worst (2 rondes)
• Ambachtelijke bitterballen
• Midnight snack: puntzak verse friet met huisgemaakte mayonaise

Arrangement Vroeg (4½ uur)

49.50

• Glas prosecco of koffie/thee met zoetigheden uit eigen bakkerij
• Onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken*
• Op tafel staan: huisgebrande noten, Calamata olijven
en groentestengels met kruidendip
Rondgang met:
• Garnalenkroketjes
• Mini saucijzenbroodjes en vegetarische quichepuntjes
• Diverse soorten kaas en worst (2 rondes)
• Ambachtelijke bitterballen
• Midnight snack: puntzak verse friet met huisgemaakte mayonaise

Korting voor kinderen:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50%

Alle genoemde prijzen
zijn per persoon
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Bruidstaart
Naast brood bakken kunnen we ook de lekkerste
bruidstaarten verzorgen! Het aantal lagen, smaken,
kleur en stijl is zelf te bepalen. Onze bruidstaarten
worden dus geheel op maat gemaakt.

Rondgang met:
• Diverse soorten kaas en worst
• Ambachtelijke bitterballen

Arrangement Amelisweerd (4½ uur)

9.50 extra p.p.

vanaf 6.50 p.p.

We houden van de
buitenlucht. Eten en
drinken rondom het
open vuur of een
zomerse barbecue.
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Vroeg buiten
In het weiland bij de oude schuur biedt de stretchtent ruimte
voor diverse buitenevenementen het hele jaar door. Even iets anders
dan binnen zitten. Van een borrel, walking diner tot een barbecue,
alles is mogelijk. In de winter met dekens rondom het open vuur.
In de zomer biedt de tent schaduw en een sfeervol gevoel met de
warmte van de heaters tot in de late uurtjes.
De stretchtent is geschikt voor kleine en grote groepen.
Heeft u een speciale verjaardag of jubileum te vieren of bent u
op zoek naar een locatie voor een bedrijfsevenement,
informeer naar de mogelijkheden.
Minimaal 15 personen
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Barbecue
Barbecue Vechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36.50

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij
Sauzen: kruidendip, BBQ saus, satésaus en cocktailsaus
Diverse salades: aardappel, komkommer en tomaten
Lamsburger met zongedroogde tomaat
Gemarineerde kippendij
Varkensfilet gemarineerd in groene kruiden
Spies van seizoensgroenten
Gemarineerde baarsfilet
Appelcake uit eigen bakkerij met kaneelsaus

Barbecue Amelisweerd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40.00

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij
Sauzen: kruidendip, BBQ saus, satésaus en cocktailsaus
Diverse salades: beenham, komkommer en tomaten
Pastasalade met gerookte makreel
Zoetzure groentensalade
Spies van scharrelkip
Spies van ossenhaas in zwarte knoflook gemarineerd
Spies van zalm en gamba
Spies van varkenshaas
Vegetarische groentenspies
Gepofte aardappel en een halve maiskolf
Hollandse aardbeien met vanilleroomijs en kletskoppen

Barbecue Vroeg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45.00

Diverse soorten ambachtelijk brood uit eigen bakkerij
Sauzen: kruidendip, BBQ saus, satésaus en cocktailsaus
Venkelsalade met truffelroomkaas
Diverse salades: komkommer en tomaten
Broccolisalade met kaas en noten
Komkommer in yoghurt met kummel en knoflook
Ribeye met gepofte aardappel
Zoete pikante spareribs
Gemarineerde kabeljauwfilet
Spies van scharrelkip
Runder hamburger van dry age vlees
Parfait van frambozen en witte chocolade

Alle genoemde prijzen
zijn per persoon
Korting voor kinderen:
0 t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50%
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Banqueting overzicht

33

Vergaderarrangementen

Inhoud trainerskit

In de boerderij van Vroeg vergadert u anders
dan anders. Onze vergaderzalen zijn gesitueerd
in de Voorkamers, de Oude Schuur en de Kleine
Boerderij. Deze besloten ruimtes zijn prima
geschikt voor kleine groepen vanaf 6 personen
tot een gezelschap van 90 personen.
Onderstaande arrangementen zijn te boeken
vanaf minimaal 6 personen en in de Oude Schuur
ontvangen wij groepen vanaf 15 personen.

4-uurs vergaderarrangement

42.50

4-uurs vergaderarrangement ‘s ochtends met ontbijt

46.50

4-uurs vergaderarrangement met lunch

51.50

4-uurs vergaderarrangement ‘s avonds met diner

56.00

vanaf 17:00 uur

4-uurs vergaderarrangement met diner

72.50

4-uurs vergaderarrangement met lunch en diner

82.50

8-uurs vergaderarrangement met lunch

72.50

8-uurs vergaderarrangement met ontbijt en lunch

82.50

8-uurs vergaderarrangement met lunch en diner

102.50

8-uurs vergaderarrangement met ontbijt,
lunch en diner

107.50

Al onze vergaderarrangementen zijn per persoon en inclusief
onbeperkt koffie, thee en koekjes uit eigen bakkerij, zaalhuur,
beamer, draadloos internet, eventueel gebruik van flip-over,
trainerskit, administratiekosten, gratis parkeren en BTW.

34

Stiften

Paperclips

Potloden

Plakband

Nietapparaat

Gum

Papier

Post-it

Schaar

Overzicht zalencapaciteit

U vorm

blok

kring

theater

cabaret

Kleine Boerderij

25 m2

max. 12 pers.

–

12

12

–

–

Voorkamer Rechts

31 m2

max. 30 pers.

14

16

20

30

18

Voorkamer Links

31 m2

max. 30 pers.

14

16

20

30

18

Oude Schuur

100 m2

max. 90 pers.

26

30

30

80

40
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Voorkamer Rechts

Oude Schuur

Voorkamer Links

Subzalen

Supplementen

Subzalen kunnen in combinatie met een
plenaire zaal geboekt worden. Plenaire zalen
kunnen alleen in arrangementsvorm geboekt
worden; genoemde prijzen zijn per dagdeel.

Alleen te boeken in combinatie met een
arrangement; genoemde prijzen zijn per persoon.

Voorkamer

135.00

Smoothies

6.75

Kleine Boerderij

175.00

• Yoghurt, bramen en jus d’orange
• Yoghurt, bosvruchten en banaan

Oude Schuur

235.00

Stretchtent

135.00

Hartige pauzehapjes
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Warm borrelbrood
Vegetarische quiche

3.25
3.25
3.25
4.95

Luxe koffie pauze

5.25

Tijdens de koffiepauze serveren we extra zoetigheden uit
eigen bakkerij, zoals: mini brownies, mini appelgebak en mini worteltaart.

Borreluurtje
•
•
•
•
•

Kleine Boerderij

12.95

Dranken (2 p.p.)
Plankje boerenkaas
Huisgebrande nootjes
Kaasbrood met ossenworst en piccalilly
Ambachtelijke bitterbal
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Actief rondom Vroeg
Bij Vroeg is altijd wat te doen. We zijn heel actief
en bedenken altijd nieuwe evenementen voor de
feestdagen, organiseren proeverijen en houden
ook een paar keer per jaar een boerenmarkt in
onze mooie boomgaard.
Rondom Vroeg zijn er ook leuke activiteiten te
beleven, vermakelijk voor iedereen! Vier het
weekend of geef uw zakelijke bijeenkomst
een energieboost met één van onze bijzondere
activiteiten.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
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Mini masterclass
brood bakken
					
Altijd al willen weten hoe Vroeg dat lekkere, verse brood
bakt? Niet bang om uw handen uit de mouwen te steken?
Laat u dan door één van onze bakkers meenemen in het
ambacht van het brood bakken. Via de mini masterclass brood
bakken krijgt u allerlei informatie over de soorten granen,
bereidingswijze en het bakproces. Uiteraard komt u ook zelf
in actie met het draaien van het deeg, het vormen van het
brood en het uiteindelijk bakken. Tussen de activiteiten door
zal er ook een heerlijk 3-gangen diner geserveerd worden.

Bij ontvangst, rond 16.00 uur, zal er een korte instructie
gegeven worden over de workshop. U begint met het
maken van deeg en het te rijzen zetten. De bakker zal dan
iets vertellen over de granen, het meel, zuurdesem en gist.
Na de eerste gang gaat u de zuurdesembroden vormen,
waarna ze de oven in gaan. Na het hoofdgerecht is er nog
een interessante workshop over de bakkersformule en het
bakproces. Tot slot geniet u van een overheerlijk dessert
voordat u met het verse, warme en eigen gebakken brood
tevreden de boerderij verlaat.
Prijs per persoon inclusief 3 gangen diner
Duur: 5 uur
Minimaal 8 personen, maximaal 15

48
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80.00

Ambacht van koffiezetten
Wil je in een ongedwongen setting meer weten van koffie, en
gewoon gezellig met vrienden, familie of collega’s eens een
leuke workshop volgen? Dan is deze workshop wellicht iets
voor jou! Onze Barista’s serveren de mooiste en lekkerste
koffies. Maar voor dat koffie in een kopje terecht komt gaat
er heel wat vooraf. Wil je meer leren over het ambacht van
het koffiezetten? In deze workshop krijg jij een inzicht in het
proces van boon tot kop. Ontdek de vele verschillende koffies
die er zijn en de verschillende methodes om ze te zetten.
Natuurlijk kom jij daarbij ook zelf in actie.
Prijs per persoon

45.00

Duur: 2 uur
Minimaal 8 personen, maximaal 15
Prijs per persoon inclusief 3-gangen diner

80.00					

Waterliniemuseum
(inclusief lunch)
					
Het Waterliniemuseum is gevestigd op Fort bij Vechten, één
van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In het Waterliniemuseum kom je in een interactieve
ontdekkingstocht van alles te weten over de waterlinie.
In het museum valt van alles te beleven. Middenin het
bijzondere museumgebouw vind je een 50 meter lange
openlucht maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Als deze onder water wordt gezet, kun je zelf ervaren hoe
de linie werkt. En mocht je er nog geen genoeg van hebben
dan kun je in het museum met een virtual reality-bril een
parachutesprong over de waterlinie maken en zien wat nog
nooit iemand heeft gezien; de Nieuwe Hollandse Waterlinie
die onder water is gezet!
					
Je combineert een bezoek aan dit museum met een heerlijke
lunch bij Vroeg. Lunch bestaat uit brood uit eigen bakkerij,
kaas van kaasboerderij De Brienenshof, huisgebraden rosbief,
een ambachtelijke kalfskroket en een huisgemaakte soep
van de dag.
Prijs per persoon, inclusief entree museum
In besloten ruimte (vanaf 15 pers.)
Duur: 2.5 uur
Minimaal 6 personen
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23.50
27.50

Pubquiz
Deze algemene pubquiz is voor de meeste groepen geschikt,
omdat deze een groot aantal onderwerpen heeft. Een ideale
pubquiz voor een personeelsfeest, bedrijfsuitje of voor
je vriendengroep. Leuk te combineren met een diner of
barbecue bij Vroeg. De vragen gaan over diverse onderwerpen
als sport, tv, muziek, geschiedenis, wetenschap, etc.
De verschillende teams zullen open vragen of
meerkeuzevragen krijgen, wie drukt het eerst op de buzzer?
En wie van jullie groep is uiteindeijk de winnaar?
Prijs per persoon

22.50

Duur: 2 uur
Minimaal 8 personen, maximaal 60

Boerengolf					
Bij Vroeg kunt u aan de slag met het oudhollandse spel
Boerengolf! Boerengolf is lekker lopen door het weiland
met vrienden, familie of collega’s. Iedereen kan het spelen
ongeacht leeftijd of sportieve aanleg. U speelt in het weiland
tegenover onze boerderij. Het weiland is de ene keer kort
gemaaid en de andere keer kniehoog en lopen er schapen,
het is maar net hoe de boer het weiland achter heeft gelaten...
			
Het parcours dat voor u is uitgezet bestaat uit 9 holes en
heeft een aantal leuke obstakels. Een beschrijving met de
spelregels wordt bij aanvang aan u overhandigd. Het spel
boerengolf is perfect te combineren met een heerlijke lunch,
high tea of diner bij Vroeg.
Prijs per persoon
Prijs per persoon voor groepen vanaf 20 personen
Duur: 1 uur
Minimaal 2 personen, maximaal 5 per team
52

7.50			
5.00
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Solexen
Lekker touren op een Solex door de omgeving van Utrecht
en omstreken. Of het nu gaat om een familie uitje,
vrijgezellenfeestje of een geheel verzorgd bedrijfsuitje. Onze
locatie leent zich er uitstekend voor. U krijgt instructie over
het besturen van de solex en geheel in stijl met leren jas en
cap gaat u de weg op.
Prijs per persoon

39.00

Duur: 2,5 uur ochtend / middag
Minimaal 6 personen, vanaf 16 jaar en in het bezit
van brommerrijbewijs AM.

Utrecht per
fluisterboot ontdekken
					
Vanaf restaurant Vroeg vertrekt u per step richting Fort
Rhijnauwen. U gaat daarbij eerst door het bos van Rhijnauwen
om alvorens bij de opstapplaats te komen. Vanaf hier vertrekt
u per fluisterboot richting Utrecht. Op een schone, stille en
milieuvriendelijke manier een rondje varen over de Utrechtse
grachten is een echte aanrader. U vaart langs prachtige
middeleeuwse grachtenpanden, talloze bruggen en natuurlijk
ontbreekt daarbij ook de Domtoren niet. De karakteristieke
werven worden onder andere gebruikt als terras en in veel
werfkelders zijn restaurantjes gevestigd. Na drie uurtjes varen
stapt u weer van boord. Vanaf hier stept u door het bos van
Amelisweerd, weer terug naar Restaurant Vroeg.
					
Liever sportiever?
U kunt ook met een kano Utrecht verkennen.
Prijs per persoon

19.00

Duur: 3 uur
Minimaal 5 personen, maximaal 24
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Food & Fun Culi spel

Escape van Fort Rijnauwen

					

					

Koken is hot. Programma’s als Masterchef, Herrie In De
Keuken en Wie Is De Chef zijn enorm populair. Logisch,
want eten, drinken en alles wat daarmee te maken heeft,
is boeiend en gezellig. Maar zou het niet nóg leuker zijn om
zelf eens op de culinaire toer te gaan? Dat kan bij Vroeg!

Heel Nederland wordt overspoeld met escaperoom spellen,
maar er is er geen één die op zo’n unieke locatie gespeeld
kan worden: Fort Rijnauwen. Fort Rijnauwen is een machtig
vestingwerk in bijzonder goede staat en ligt verscholen in een
open groene ruimte nabij Vroeg. In 1868 werd gestart met
de bouw van het fort, het bood plaats aan 540 soldaten en
105 kanonnen. Een unieke locatie gelegen in een waardevol
natuurgebied die als wijkplaats dient voor veel bedreigde
planten en dieren. In deze omgeving en op dit Fort wordt
het spel gespeeld: “Escape van Fort Rijnauwen”. Escape van
Fort Rijnauwen is een combinatie van een GPS-speurtocht en
diverse lastige escaperoomspellen.

					
Bij het Food & Fun Culi Spel gaan twee teams de strijd aan
met elkaar. Wie maakt de mooiste schotels, bedenkt de
lekkerste gerechten en wint de culinaire quiz? Het Food &
Fun Culi Spel is geen kookworkshop maar een combi van
een culinaire quiz en een keukenspel. Nadat er teams zijn
gevormd, krijgen de deelnemers opdrachten om gerechten op
te maken, te bedenken en om smaken te onderscheiden. Het
centrale thema is eten en drinken maar de naam zegt het al:
het gaat om de fun!
Prijs per persoon

50.00

Duur: 4 uur
Minimaal 8 personen
Prijzen zijn inclusief diner.

					
Bij ontvangst bij Vroeg krijgt u eerst een welkomstdrankje.
Er volgt een uitgebreide uitleg over het spel. Vervolgens
worden de teams samengesteld, zodat u weet met wie u
de strijd aangaat. Door het oplossen van allerlei raadsels,
puzzels, codes en cryptogrammen krijgt u steeds weer een
nieuwe code of aanwijzing. Welke groep weet binnen de tijd
als eerste alles op te lossen en ontvangt de sleutel van Fort
Rijnauwen? Aan het einde van het spel keert u terug naar het
ontvangstpunt en volgt de prijsuitreiking.
					
Prijs per persoon

28.50

Duur: 3 uur
Minimaal 16 personen
Dit arrangement is te reserveren van 14 april t/m 30 september.
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Wie is de eend?
					
Bij Vroeg verrassen wij u graag met spannende gerechten
én activiteiten; zoals het spel “Wie is de eend”. Met vrienden,
familie of collega’s touren in een oude eend (2cv) terwijl
u met een interactieve app opdrachten uitvoert! Dit spel
is uitermate geschikt voor een teamuitje, familiedag,
vrijgezellenfeestje of uitstap met vrienden en vriendinnen.
Na ontvangst en onze instructievideo kan het spel beginnen.
Ieder team bestaat uit 4 personen. Nadat de teams zijn
gemaakt, worden de “Eenden” in het geheim bekend
gemaakt. Ieder team krijgt een smartphone mee om te
gebruiken tijdens de tour. Voer de opdrachten uit, beantwoord
de vragen, rijd de juiste route en maak foto’s met onze App.
Maar let op... in uw team zit een “Eend” die de opdrachten,
vragen en route aan het saboteren is. Wie scoort de meeste
punten en weet de “Eend” binnen uw team te ontmaskeren?
					
Prijs per persoon

43.00

Duur: 2.5 / 3 uur
Minimaal 8 personen
Bestuurders dienen in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
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Expeditie Vroeg!
Laat je verrassen tijdens dit actieve uitje! Erg leuk als
bedrijfsuitje, familiedag en vrijgezellenfeest. Speel met
vrienden, collega’s of familie het Expeditie Vroeg uitje.
Voer met je team uitdagende opdrachten uit en voorkom
dat je naar de eilandraad moet. Op een leuke manier doe je
teambuildingactiviteiten met elkaar waarbij in tegenstelling tot
het echte format niemand afvalt!
Wat staat je te wachten tijdens het Expeditie Vroeg uitje?
Verschillende kampen strijden tegen elkaar tijdens
Vroeg-proeven. In teamverband worden de volgende spellen
afgewerkt: een brug te ver waarbij je als team met 3 lange
balken en 6 kleine de overkant moet halen zonder de grond
te raken met je voeten, de tangram waarbij je als team een
afbeelding moet reproduceren, de eetproef waarbij je kunt
kiezen uit 4 lokale delicatessen die rondom Vroeg geplukt
zijn en het hengelspel waarbij je van bamboestokken hengels
moet maken en ringen moet vissen om deze om een paal
moet gooien. Na elke Vroeg-proef moet het verliezende
team naar de eilandraad en moet je een strategische stem
uitbrengen op 1 van je teamgenoten.
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Hierna volgt de Vroeg-samensmelting. In duo’s speel je de
volgende Vroeg-proeven: een levensgrootte Memory Game en
de codekraker! Het winnende duo ontvangt 5 bonusstemmen
wat een belangrijk hulpmiddel is om winnaar te worden van
expeditie Vroeg! Hierna gaan we teams opnieuw indelen
aan de hand van hoe er gestemd is. Iedereen doet dus het
hele spel mee, niemand wordt geëlimineerd. In een nieuwe
teamsamenstelling ga je de finale in. Bouw met je team een
werkende katapult! Het team dat het verst kan schieten met
hun katapult wordt de winnaar van Expeditie Vroeg!
Prijs per persoon

22.50

Duur: 2 uur
Minimaal 15 personen
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Overige activiteiten
					
Naast het reeds beschreven aanbod werkt Vroeg
nog met vele andere partijen samen. Mocht u in
onderstaande workshops interesse hebben, neem
dan contact met ons op voor meer informatie en prijzen:
- Valkenier in actie
- Lachworkshop
- Schapen drijven (teambuilding)
- Laser-kleiduifschieten
- Coaching met paarden
Alle bovenstaande activiteiten zijn uitsluitend te boeken
in combinatie met de arrangementen van Vroeg.
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Re s e r
ve
vroeg er
via
i n fo @
vroeg
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of 030
-8201 l
010

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 23.00 uur / zaterdag en zondag van 8.00 tot 23.00 uur
U kunt tot 21.00 uur uit onze keuken bestellen.
Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik – 030 820 10 10 – info@vroeg.nl – www.vroeg.nl
twitter.com/vroeg_bunnik – facebook.com/restaurant.vroeg – instagram @restaurantvroeg

