TARIEVEN m.i.v. 1 januari 2019
Info@museumklokenpeel.nl

Openingstijden:

Entree:

Rondleidingen:

www.museumklokenpeel.nl





Zaterdag en zondag
feestdagen
maandag
dinsdag t/m vrijdag

Omschrijving
 volwassenen vanaf 19 jaar
 CJP-pas
 kinderen 4 t/m 18 jaar
 kinderen 0 t/m 3 jaar





Collectie KLOK of - PEEL
Locatierondgang KLOK&PEEL
Audiotour
Speurtochten / Speurtocht placemat

Prijslijst Museumcafé 2019
Warme dranken:
Koffie / Thee
Koffie verkeerd / Espresso /
Cappuccino
Warme Chocomel
Voor bij de koffie:
Limburgse vlaaipunt
Koffie + vlaai
Koffie + luxe vlaai
Gevulde koek / appelkoek
Plakje cake
Slagroom, portie
Klokbonbon

€ 2,10
€ 2,30
€ 2,30
€
€
€
€
€
€
€

2,50
4,25
4,75
1,00
1,00
0,30
0,90

Lunchaanbiedingen




Koude dranken:
Frisdranken (diverse)
Dommelsch bier (glas)
Dommelsch bier (flesje)
Speciale bieren (flesje)
Glas rode of witte wijn
Glas melk
Ranja

€
€
€
€
€

€ 11.00

MUSEUM lunch, soep, 2 kleine luxe broodjes,
1 kopje koffie/thee, glas melk of jus d’orange

€ 11.50

BEIAARD lunch, dagsoep, wit en bruin broodje,
krentenbol, beleg ham/kaas/zoet, 2 kopjes
koffie/thee, glas melk of glas jus d’orange

€ 14.00

KLOK lunch, dagsoep, wit en bruin broodje,
krentenbol, beleg ham/kaas/zoet en
vleessalade, 1 kopje koffie/thee

€ 14.50

ASTENS PLENKSKE, kop soep,
rundvleessalade, diverse rauwkosten, ham,
kaas, jam en verschillende broodsoorten,
inclusief 2 kopjes koffie of thee (minimaal 12 tot
maximaal 50 personen):

€ 17.50

€ 4.00
€ 4.50



G:\30 automatisering/16tarieven/2019

KLOK&PEEL de luxe, dagsoep, 1 luxe broodje,
2 kopjes koffie/thee:





2,10
2,20
2,60
3.00
3.00
2,10
0,80

€ 9.50

OSTADE lunch, dagsoep, 2 broodjes ham of kaas,
2 kopjes koffie/thee:
€ 12.00

4.00
2.50
2,20
2,20
2,20

€
€
€
€
€
€
€

TURF lunch, dagsoep, broodje ham of kaas,
2 kopjes koffie/thee:





Lunchgerechten:
Soep van de dag incl.brood
Broodje ham / broodje kaas
Worstenbroodje
Tosti ham-kaas
Broodje knakworst
Luxe broodje (gezond,
brie of vegetarisch)
Luxe broodje zalm

13.00 – 17.00 uur
Het museum is gesloten op:
13.00 – 17.00 uur
-Carnaval 3 t/m 5 maart 2019
13.00 – 17.00 uur
-1e kerstdag
9.30 – 17.00 uur
-Nieuwjaarsdag
Individueel tarief
Groepstarief (vanaf 15 personen)
€ 10.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 5.00
€ 4.00
Gratis
Gratis
€ 30,00 per collectie / per groep van max. 20 pers.
€ 75,00 per groep van max. 20 pers.
€ 2,00
€ 1,00 / € 2,50

Eventuele wensen mogelijk in overleg.
Verzoek vooraf te reserveren.

