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Ssstt...
Hier groeien onze
runderen...
Breng zelf een bezoek aan
Stal Blockeel!

Bedrijfs- en schoolbezoeken
Picknick mogelijkheden

Van eigen boerderij, naar eigen slagerij.

Over
Stal Blockeel
Al 3 generaties lang verwerkt de familie Blockeel vlees van eigen veestapel. Het begint
allemaal in onze boerderij, met Tom zijn passie, het kweken en voederen van runderen.
Met Moeder Natuur als onze partner, oogsten wij veevoeder van onze eigen velden.
Met passie voor de landbouw én onze dieren, geven wij u een unieke inkijk in onze wereld.

Klein tot groot is welkom op onze boerderij!

School- en groepsbezoeken

De wereld van Pierlepein
PIERLEPEINS SPEURNEUSTOCHT

PIERLEPEINS SCHATKIST

NIEUWSGIERIGE KIDS, (GROOT)OUDERS,
LEERKRACHTEN, GROEPEN/VERENIGINGEN

LAGER ONDERWIJS (2e GRAAD), BUITENGEWOON ONDERWIJS, MENSEN MET EEN BEPERKING, GROEPEN/VERENIGINGEN

De ideale leidraad voor een blitzbezoek aan
de boerderij. Vraag- en antwoordborden maken je wegwijs op de boerderij met tal van
weetjes over de wondere land- en tuinbouwwereld, het platteland, de natuur, ...

De educatieve boerderijkoffer vol doe-materiaal. Aan de hand van een doorschuiflus met
diverse boerderij-ateliers ontdekken we
samen het boerderijleven.

PIERLEPEINS SNUFFELTOCHT

PIERLEPEINS HOEVEPARADIJS

KLEUTERS ÉN 1e LEERJAAR, BUITENGEWOON
ONDERWIJS, MENSEN MET EEN BEPERKING,
GROEPEN/VERENIGINGEN

NIEUWSGIERIGE VOLWASSENEN DIE
DE BOERENBUITEN SUPER VINDEN!

De boerderij zintuigenprikkeling... horen,
zien, voelen, ruiken én proeven. Aan de hand
van een doorschuiflus met diverse boerderijateliers ontdekken jullie het boerderijleven.

Snuif de sfeer van de hedendaagse boerderij
op tijdens een boeiend bezoek. Proef figuurlijk én letterlijk het Oost-Vlaamse platteland.

Bedrijfsbezoeken

Groepen vanaf 15 personen ontvangen wij graag voor een uniek bezoek doorheen onze
stallen, en zo te ontdekken hoe gezond ons rundvlees groeit... Verken onze uitgewerkte formules of werk samen met ons een arrangement op maat uit.

Standaard Formule

Koffie Formule

€ 6,00/kind - € 8,00/volw

€ 11,50/kind - € 14,50/volw

Geleid bezoek (± 2u) aan de stallen
Incl. drankje.

Geleid bezoek (± 2u) aan de stallen
Incl. pauze met koffie, water of fruitsap.
Hierbij is ook een stuk cake voorzien.

Ontbijt Formule

Lunch Formule

€ 12,00/kind - € 28,00/volw

€ 30,00/p.p.

Geleid bezoek (± 2u) aan de stallen
Incl. uitgebreide ontbijtmand en dranken.

Geleid bezoek (± 2u) aan de stallen
Incl. steak van Stal Blockeel Rund aangevuld met rauwkost en verse frietjes (dranken
niet inbegrepen).

Op zoek naar een geschikte locatie voor je evenement?
Huur dan onze stal of educatieve ruimte (inclusief TV) en 2 drankjes

Halve dag

€ 75

Volledige dag

€ 125

Liever een formule op maat?
Misschien heeft u iets speciaal in gedachten, of heeft uw groep specifieke vereisten?
Dan kunnen we steeds een formule op maat samenstellen.
Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat.

Ontvangst
met koffie

Lunch

€ 10,00/p.p.

€ 9,50/p.p.

Carpaccio van Stal Blockeel Rund met aangepaste
garnituur en een broodje.
(excl. rondleiding)

Ook keuze uit water of
fruitsap. Hierbij is ook een
koffiekoekje voorzien.
(excl. rondleiding)

Broodjeslunch

€ 10,00/p.p.
Excl. dranken.
(excl. rondleiding)

Côte à l’os

€ 26,50/p.p.
Côte à l’os van ons eigen
Stal Blockeel Rund, aangevuld met frisse rauwkost
en verse frietjes.
(excl. rondleiding)

Dessert

€ 5,00/p.p.
Huisbereide chocolademousse met koffie of thee.
(excl. rondleiding)

Drankenforfait (wijn - frisdrank - bier)
€ 12,00/p.p.
1 aperitief + 4 consummaties

Geniet van een heerlijke picknick,
in het midden van de natuur.

Picknick punt
Geniet van jouw heerlijke picknick op onze boerderij (zowel in de stallen als
buiten), of laat deze vanaf 10 personen leveren op jouw gewenste locatie.
TIP

PICKNICK “PUUR GENIETEN”

€ 19,80/p.p.

1 sandwich - 1 ovenkoek - 1 meergranenbroodje - slaatje met spekjes en kip - kipsalade - beenhamsalade - schaaltje met beleg en kaasassortiment - pastasalade met mozarella - toast met
gerookte zalm - 1 appel en 1 chocolademousse - platte kaas met verse aardbeien - 1 flesje water - 1 appelsiensapje - 1 fles drank naar keuze (witte wijn, rode wijn, cava of Adriaen Brouwer
bier) Huur pic nic-mand met deken inbegrepen, ook verkrijgbaar in buffetvorm

Workshops

Tof idee
als teambuilding

Leer de kneepjes van het
vak tijdens een

BBQ WORKSHOP
 ± 3 uur
 € 65,00/p.p.
 10 - 20 personen
U maakt 2 à 3 hapjes, een voorgerecht,
hoofdgerecht en dessert. Daarnaast
krijgt u ook een drankje aangeboden.
Achteraf kan u gezellig napraten op
de boerderij en ontvangt u een receptenbundel van de gegeven workshop.

En voor de kids...

PIZZA WORKSHOP
 € 15,00/p.p.
De kinderen mogen zelf hun pizza’s
samenstellen met een ruime keuze uit
ons beleg. Voor het gemak van de kinderen zullen de pizzabodems door ons
al voorgebakken zijn. Daarna worden
de pizza’s door ons afgebakken in een
echte houtgestookte pizza-oven of
pellet pizza-oven. Binnen de 2 minuten
staat er een overheerlijke pizza klaar!

Stal Blockeel
Pruimelstraat 17
9700 Oudenaarde

info@slagerijblockeel.be
www.slagerijblockeel.be

055 31 15 68

volg ons op



