Arrangementen

www.fanfaregiethoorn.nl
Voor gezelligheid en zoveel meer

Arrangementen
Ontdek Giethoorn bij Fanfare
3 tot 3 1/2 uur vanaf 10 personen

€ 19,50 p.p.

Ontvangst in het bekende Grand Café Fanfare, van de gelijknamige film van Bert
Haanstra, met onbeperkt koffie en thee met zelfgemaakte appelgebak. Daarna gaat u
Giethoorn bekijken vanaf het water in onze elektrische rondvaartboot. Onze schipper
vertelt u leuke wetenswaardigheden over Giethoorn en vaart met u door de grachten en
over het Wiede.
U heeft daarna de tijd om Giethoorn wandelend te verkennen. Waarbij u natuurlijk
Schelpengalerie Gloria Maris niet mag missen. Hier stapt u binnen in een betoverende
onderwaterwereld. Het dorp is niet alleen bekend van de film Fanfare, maar vooral ook
door de kunstenaars die hier wonen of gewoond hebben en veel inspiratie hebben
opgedaan. Wanneer u verder door het dorp wandelt, komt u beelden tegen van
meerdere kunstenaars. Ook leuk is het “’Olde Maat Uus”, de stichting heeft 15 jaar
geleden de oude boerderij gekocht en deze weer helemaal ingericht zoals het er 100 jaar
geleden uitzag. Dit is echt de moeite van het bekijken waard. Entree € 5,00 p.p.
Voor de goede wandelaars is er ook nog de Oude Aarde. Hier vindt u heel veel
verschillende stenen en mineralen, maar ook de lavabollen die u met een grote
notenkraker open kunt kraken. Entree museum €3,00
Bij terugkomst bij Fanfare gaat u gezellig oudhollandse spelletjes spelen. Welke groep
haalt de beste scores bij sjoelen, het trekbiljart, de spiraal en nog veel meer?
Na afloop van de oudhollandse spelletjes staan er lekker boerenjongens of
boerenmeiden op u te wachten.
Tegen een meerprijs van € 6,50 p.p. begint u met een boerenbroodbuffet i.p.v. met koffie
met appelgebak.
Lekker sportief het water op
3 tot 3 1/2 uur vanaf 10 personen

€ 20,50 p.p

Ontvangst met onbeperkt koffie en thee met een Gieterse soes.
U krijgt van één van onze medewerkers uitleg over het authentieke punteren,
waarna u dit in groepjes van 4 tot 6 personen zelf gaat doen. U krijgt een route
d.m.v. een puzzeltocht mee om Giethoorn te ontdekken. Een overlevingspakket
(blikjes en repen) mag niet ontbreken.
U puntert naar het zwemmerseiland op het Wiede, waar u wordt opgewacht door
één van onze teamleden. Hij geeft u uitleg over het klootschieten te water (een oud
Hollands balspel maar dan te water). U probeert met uw team met een reddingsboei
of ankerboei in zo weinig mogelijk worpen een route af te leggen.

2

Bij terugkomst bij Fanfare gaat u boogschieten en wie is dan de beste Wilhelm Tell?
Wie raakt de appel? De winnaars krijgen een glaasje fanfarebitter om te proosten op
hun overwinning.
Tegen een meerprijs van € 6,50 p.p. begint u met een boerenbroodbuffet i.p.v. met koffie
met appelgebak.
Giethoorn net even anders
€ 29,50 p.p.
Vanaf 10 personen tijden zijn als voorbeeld
10:00 uur
Onbeperkt koffie & thee, verschillende thee soorten, verse munt en
honing. Met kleine stukjes appelgebak, arretjescake en Gieterse soes
zodat men alles kan proeven
10.45 uur
Klootschieten te water met teams van 5 à 6 personen. U gaat met de
punter richting het Wiede, daar wordt u opgewacht door één van
onze teamleden. Hier staat een drankje voor u klaar. Hij geeft u uitleg
over het klootschieten, een oud Hollands balspel, maar dan te water.
12:30 uur
Boerenbroodbuffet.
13:30 uur
U heeft tijd om Giethoorn te voet te verkennen. Fanfare ligt centraal
in het dorp dus alles is op loopafstand.
15:00 uur
Terug voor een drankje
15:30 uur
Daarna gaat u boogschieten en wie is dan de beste Wilhelm Tell? Wie
raakt de appel?
17:00 uur
Einde van de dag, maar u kunt natuurlijk blijven voor een diner à la
carte of buffet of BBQ. Vraag gerust naar onze mogelijkheden.

Fanfare Schiet arrangement
4 tot 4 ½ uur vanaf 10 personen

€ 32,50 pp

Ontvangst in Grand Café Fanfare, eventueel met een drankje.
Net als vroeger, maar nu echt met gevaarlijke punten, blaaspijpschieten.
Terug bij Fanfare voor een aperitief.
Het diner wordt nu geserveerd: Kaasfondue met verschillende rauwkost,
Ardennerham, salami’s, tortillachips en boerenbrood met kruidenboter en aloli.
Na het diner gaat u met een punter naar het eiland midden in het Wiede waar u zelf
een kampvuur maakt, waarboven u dan marshmallows kan gaan roosteren.
Als alle spekjes op zijn, komt één van onze teamleden uitleg geven bij het
klootschieten te water met teams van 5 à 6 personen. Een oud Hollands balspel maar
dan te water, waarbij u met uw team probeert met een Gieterse kloot (een
reddingsboei of ankerboei) in zo min mogelijk worpen een route af te leggen in het
licht van een zaklantaarn.
Terugkomst bij Fanfare om op te warmen met een Fanfarebitter (inclusief) en
eventueel na te borrelen.
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Gezellig avondje Fanfare
4 tot 4 ½ uur vanaf 10 personen

€ 36,50 p.p.

Ontvangst in Grand Café Fanfare, eventueel met een drankje.
We beginnen met de Gieterse Rietsnijders Games. Hier zullen we de stoere mannen
en vrouwen tegenkomen, waarna we teruggaan naar Fanfare voor een aperitief.
Vervolgens staat de barbecue voor u aan en kunt u genieten van de “Tuba barbecue”
Na de barbecue gaat u met de elektrische rondvaartboot door het dorp met de
verlichte bruggetjes. Aan boord krijgt u een “grote mensen kinderijsje”, een bol
vanille ijs met advocaat en slagroom.
Terug bij Fanfare staat er verse koffie of thee, met verschillende bonbons en
chocolade karamel fudge, nougat en after eight, op u te wachten
Daarna kunt u eventueel nog na borrelen aan de bar in ons gezellige café.

Gezellig Winters avondje Fanfare
4 tot 4 ½ uur vanaf 10 personen

€ 36,50 p.p.

Ontvangst in Grand Café Fanfare, met glaasje Glühwein.
We beginnen met de Gieterse Rietsnijders Games. Hier zullen we de stoere mannen
en vrouwen tegenkomen, waarna we teruggaan naar Fanfare voor een aperitief.
Het winter buffet staat klaar, met een kopje snert vooraf gevolgd door verschillende
stamppotten en bijpassende vleessoorten.
Na het buffet gaat u met de elektrische rondvaartboot door het dorp met de
verlichte bruggetjes. Aan boord krijgt u een “grote mensen kinderijsje”, een bol
vanille ijs met advocaat en slagroom. Terug bij Fanfare staat er verse koffie of thee,
met verschillende bonbons en chocolade karamel fudge, nougat en after eight, op u
te wachten.
Daarna kunt u eventueel nog na borrelen aan de bar in ons gezellige café.
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Culinair Giethoorn
3-gangen in 3 verschillende restaurants voor € 34,50 p.p.
4-gangen in 4 verschillende restaurants voor € 39,50 p.p.
Wilt u op 1 avond eens een keer uit eten in drie of vier verschillende
etablissementen? Op één avond de sfeer proeven en smaak beleven van het dorp
Giethoorn op maar liefst drie of vier prachtige locaties? Dat kan!
We heten u van harte welkom bij:
Cafe Restaurant De Sloothaak
Grand Café Fanfare
Restaurant 't Achterhuus
Brasserie De Pergola
Als gast zult u ontvangen worden in één van deze bijzondere restaurants, alwaar ook
uw fluisterbootje (wandelen kan ook) zal klaarstaan om vanuit deze locatie naar de
volgende locaties te varen of te wandelen.
Hoe werkt het:
Het voorgerecht nuttigt u bij het eerste restaurant
Het eventuele tussengerecht nuttigt u bij het tweede restaurant
Het hoofdgerecht nuttigt u bij het volgende restaurant
Het nagerecht sluit u af bij het laatste restaurant
3-gangen in 3 verschillende restaurants voor € 3 4, 50 pe r
pe r so o n
4- g an g en i n 4 v e r sc h il l e nd e re st a u r a nt s v oo r € 39 ,5 0 pe r p e r so on
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