
Geen zin om zelf eten te voorzien? Ook daar hebben we aan gedacht! 
Hieronder zie je onze food formules, die je kan doorgeven bij je reservatie. 
We houden graag rekening met allergieën of intoleranties.  

Hottentot Stay
E X T R A A T J E S

 

 Badlinnen
 Hout om te stoken
 Fles cava + hapje
 (Bio-vruchtensap voor de kids)

Graag een extra wellness-toets aan je
verbli jf? Boek dan onze hottub als
extraatje. 

 Inclusief

€150 / nacht

Ontbijt: €20 pp, €12 per kind

Brunch met bubbels (Laurent Perrier,

Brut): €60 pp

Picknick: €25 pp, €15 per kind

H O T T U B  

F O O D  F O R M U L E S  -  K L E I N E  H O N G E R

Vragen over de extraatjes?  

Aarzel niet ons te contacteren.



Voor de grote honger 's avonds, hebben we  2 BBQ opties; eentje waarbij je zelf aan het
bakken slaagt, de BBQ DIY en eentje waar je lekker met je voetjes onder tafel kan
schuiven. Bij de DIY-formule krijg je alle ingrediënten om er een zalig avondmaal van te
maken. 

Toch l iever een luilekker avondje? Bij de Green Egg BBQ formule staat slow cooking
centraal en wordt er, zoals de naam al verraadt, gebakken op de Green Egg. 
Je wordt verwend met een heerli jk 3-gangen menu met aangepaste wijn. 
Sit back, relax en enjoy! 

F O O D  F O R M U L E S  -  G R O T E  H O N G E R

DIY BBQ (zelf aan de slag): €40

pp, €20 per kind 

Green Egg BBQ : 3 gangen met

aangepaste wijn): €65 pp, €30 per

kind

 

FAQ's

Hoe laat kunnen we op het terrein terecht?

Is er sanitair aanwezig?

Zijn er linnen inbegrepen?

Is er parking aanwezig?

Is er verlichting aanwezig?

 

         Check-in 17u00, check-out om 12u.

        Er zijn uiteraard wc's voorzien. Douches zijn niet aanwezig.

        Bedlinnen en donsdekens zijn aanwezig. Handdoeken dien je zelf mee te nemen, tenzij je de hottub 

        optie bijboekt, dan voorzien wij deze. 

        Er is parkeerplek voorzien. Je dient je spullen wel nog tot aan de tent te dragen.

        Aan de tent zorgen we voor voldoende sfeerverlichting. Er is ook een zaklamp aanwezig voor 

        als je 's nachts naar de wc zou willen. 

Hottentot Stay


