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LAAT JE VERWENNEN 
Geniet nog meer van het verblijf op 't

Keampke en verwen jezelf met één van

onze maaltijdarrangementen. 

Wij verzorgen de arrangementen en

warme maaltijden vanaf 8 personen 

MIDWEEK-ARRANGEMENT
Onbeperkt koffie en thee

4 Keer ontbijt in de accommodatie

3 Keer dagmenu

Op de slotavond keuze uit een barbecue, 

warm/koud buffet of een tapasbuffet

 35,- P.P 
Kinderen tot 10 jaar 25,- 

Prijs is exclusief accommodatiehuur 

WEEKEND-ARRANGEMENT
Ontvangst met Twentse krentewegge

Onbeperkt koffie en thee

Ontbijtpakket voor zaterdag en zondag

De zaterdagkrant

Op zaterdagavond keuze uit een barbecue, 

warm/koud buffet of een tapasbuffet

 89,- P.P 
Prijs is exclusief accommodatiehuur 
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LEKKER MAKKELIJK? KIES HET ONTBIJTPAKKET      
Geen gedoe met boodschappen. Bij aankomst staat een pakket met boodschappen 

voor het ontbijt voor 2 dagen klaar. Aan alles is gedacht; beschuitje, crackers, 

ontbijtkoek, een eitje, zoet beleg, vleeswaren en kaas, melk, karnemelk, jus d'orange 

en onbeperkt gebruik van koffie en thee. En het brood? Dat wordt zaterdagochtend 

vers bezorgd door de plaatselijke bakker. 

STAMPPOTBUFFET 
verschillende soorten stamppot

rookworst, spareribs en speklappen

jus en/of hachee

augurkjes, zilveruitjes en appelmoes

Alleen in de winter

TAPASBUFFET 
gevuld ei, hamrol met roomkaas, diverse

wraps, salade, gamba's, zure haring in

room, ham met meloen, tonijnsalade,

kaas, worst, olijven, tapenade, sausjes,

brood, warme sate en gehaktballetjes  

WARM-KOUD BUFFET 
 3 warme vleesgerechten

gebakken aardappelen

diverse salades en rauwkost

stokbrood en sausjes 

 17,- p.p.  17,- p.p. 

 17,- p.p. 17,- p.p. 

BARBECUE
 5 soorten vlees

diverse sauzen salades en rauwkost

stokbrood en kruidenboter

inclusief gebruik gasbarbecue

18,-p.p. 

Voor kinderen tot 10 jaar hebben we een aangepaste barbecue of buffet.voor 9,-.  

Deze is alleen te bestellen in combinatie met een barbecue of buffet voor 

volwassenen. 
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EXTRA'S
Hoe heerlijk is het wanneer je helemaal

niets meer hoeft te doen als je aankomt?

Onze extra's maken je verblijf op 't

Keampke nog fijner 

Opgemaakte bedden 

BOODSCHAPPEN LATEN BEZORGEN?        
Spar Schreur: Bel  je bestelling door of bestel gemakkelijk uw boodschappen 

online. De Spar bezorgt de boodschappen in de accommodatie. 

Tel: 0541-551255 | website: www.delutte.spar.nl | mail: sparschreur@despar.info 

Bakkerij Wantia: Bel of mail je bestelling door en uw brood wordt 's ochtends bij 

de accommodatie gebracht. 

Tel: 0541-551396 | website: www.bakkerijwantia.nl | mail: info@bakkerijwantia.nl 

GOED OM TE WETEN        
Arrangementen en maaltijden verzorgen wij vanaf 8 personen

Wil je gebruik maken van onze arrangementen, barbecue of buffetten, dan 

horen we dat graag 2 weken voor aankomst.

Tijdens feestdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis, Oud&Nieuw) 

verzorgen wij geen maaltijden en arrangementen. 

4,75 

Handdoekenpakket 
1 badlaken, 1 handdoek 

Keukendoekenpakket 
4 theedoeken, 2 keukendoeken, 2 vaatdoeken 

3,25 

5,50 

T 0541-551280 | info@keampke.nl | www.keampke.nl 

Henri en Margret Benneker 


