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Reserveren gewenst.

Prijs: €16,- p/p

Zondagmorgen champagne ontbijtbuffet
Van 10:00 tot 12:00 uur.

Bestaande uit:

Dag en tijd zelf in te vullen.

Prijs: €16,00 p/p

Welkomstdrankje (sekt), Koffie/Thee, Jus d’orange, Appelsap, Melk,
Meerder soorten brood, Luxe broodjes, harde en zachte, Chocoladebroodjes, Croissants, Roggebrood, Beschuit, Ontbijtkoek, Wafels,
Ham, Metworst, Zalm, Filet American, Jonge kaas, Komijnekaas,
Brie/kruiden roomkaas, Roomboter margarine, Diverse zoetwaren,
Diverse soorten salades, Gekookt eitje, Scrambled eggs met spek,
Tomaatjes, Olijfjes, Yoghurt, Vla, Kersen, Bavarois, Gevulde flensjes
Muesli/cornflakes, Gedroogde vruchten, Vers fruit, Slagroom.

Lunchbuffet
Minimaal 20 volwassenen.

Op zoek naar iets tussen een ontbijt en een brunch, dan is een lunchbuffet
precies wat u zoekt.

Bestaande uit:

Onbeperkt koffie of thee, Tomatensoep, Kroket, Roomboter margarine,
Diverse zoetwaren, Aardappelsalade en rundvleessalade
Meerder soorten brood, luxe broodjes, harde en zachte, Roggebrood,
beschuit en ontbijtkoek, Ham en metworst, Jonge kaas en komijnekaas
Brie/kruiden roomkaas, Tomaatjes, mozzarella en olijfjes, Yoghurt, melk,
Muesli/cornflakes, Vers fruit

Brunchbuffet
Dag en tijd zelf in te vullen.

Prijs: €23,50 p/p
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Minimaal 20 volwassenen.

Brunchen, een heerlijk uitgebreid laat ontbijt.
Met het gezin, ter gelegenheid van een feestje of zomaar.
Uitbreidingmogelijkheden: Glas sekt €2,50 p/p en/of pasteitje €3,30
p/p

Bestaande uit:

Prijs: €16,00 p/p

Koffie/Thee, Jus d’orange, Appelsap, Melk, Twee soorten soep, Bladerdeeg broodjes, Meerder soorten brood, Luxe broodjes, harde en zachte,
Croissants, Roggebrood, Beschuit, Ontbijtkoek, Ham, Metworst, Zalm, Gerookte kip, Jonge kaas, Komijnekaas, Brie/kruiden roomkaas/danisch
blue, Roomboter margarine, Diverse zoetwaren, Aardappelsalade, Rundvleessalade,Tomaatjes, Olijfjes, Kippendrumstick en/of Beenham, Vers

Dag en tijd zelf in te vullen.

Pannenkoekenbuffet
Minimaal 20 volwassenen.

Zelf uw pannenkoek samenstellen met appel, spek, diverse zoet waren,
hartig heden of fruit. Vooraf krijgt u nog een kopje soep uitgeserveerd.

Bestaande uit:

Onbeperkt koffie of thee,
Keuze uit tomatensoep of groentesoep met balletjes.
Spek en Appel (warm in een shaving dish), Suiker, Poedersuiker, Bruine
suiker, Stroop, Honing, Boter, Jam, Appelmoes, Kaas, Rozijnen, Gemengde nootjes, Warme kersen en ander fruit.

Schotelgrillen
Minimaal 4 volwassenen.

Prijs: €24,50 p/p
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Dag en tijd zelf in te vullen.

Wat is er leuker dan met een groepje vrienden of familie lekker en gezellig te schotelgrillen? Het vlees zelf op een verhitte schotel met uitjes,
champignons, paprika e.d. naar uw persoonlijke wensen bakken.

Bestaande uit:

Dag en tijd zelf in te vullen.

Prijs: €24,50 p/p

5 soorten vlees, Frietjes, Knoflooksaus, Tex-mexsaus, Cocktailsaus, Mayo.
Stokbrood met kruidenboter en roomboter. Gebruik van de saladebar.
Diverse groenten zoals Uitjes, Paprika, Tomaat, Ringetjes prei, Champignons.

Barbecue
Minimaal 20 volwassenen.

U bent van harte welkom om gezellig met vrienden of familie te genieten
van onze barbecue.
Of het nu mooi of slecht weer is, bij onze indoor barbecue is het altijd
mogelijk. Uw vlees wordt door onze grillmeester naar wens bereid.

Bestaande uit:

Stokbrood met kruidenboter, 5 soorten vlees, Frietjes,
Knoflook saus, texmex saus, cocktail saus en warme satésaus.
Aardappelsalade, rundvleessalade en pastasalade.
Diverse schaaltjes rauwkost en vers fruit.

Koffietafels
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Prijs: €14,00 p/p
Prijs: €15,00 p/p
Prijs: €16,00 p/p
Prijs: €17,00 p/p

Prijs: €12,75 p/p

Min. 10 volwassenen
Dag en tijd zelf in te vullen
Met een grote groep heerlijk genieten van een goed georganiseerde
koffietafel. Smul samen van een heerlijke standaard of luxe koffietafel.

Koffietafel senioren.
Onbeperkt koffie of thee.
Kopje soep.
2 belegde broodjes met ham of kaas.
Koffietafel standaard.
Koffietafel standaard incl. kroket.
Koffietafel standaard incl. soep.
Koffietafel standaard incl. soep en kroket.

Koffietafel standaard bestaande uit:
Onbeperkt koffie of thee.
Luxe broodjes, Krentenbrood, Bruin en witbrood, Sesambroodjes,
Roggebrood, Maanzaadbroodjes, Ontbijtkoek, Beschuit,
Jam, hagelslag etc.
Diverse vleesbeleg en kaasbeleg.
Prijzen diverse losse broodjes:
Belegde zachte broodjes met ham of kaas
Prijs: € 2,75 p/st.
Belegde luxe zachte broodjes met zalm, rosbief, Prijs: € 3,25 p/st.
brie, gerookte kip, komijnekaas, salami
Belegde luxe harde broodjes met zalm, rosbief, Prijs: € 4,30 p/st.
brie, gerookte kip, komijnekaas, salami

Hapjesbuffet

Dag en tijd zelf in te vullen.

Prijs: €19,00 p/p

KOFFIE EN EETHUIS " DE GEL DERS E P OOR T"
R IJ NDIJ K 6
656 6C G | MILLI NGEN AAN DE R IJ N
WW W.DE-GEL DERS E-P OOR T.COM
+31(0)481 434182

Minimaal 20 volwassenen.

Bij een leuke feestavond mag een hapjesbuffet niet ontbreken.
Een buffettafel vol met verschillende hapjes. Eventueel ook nog uit te
breiden met een kaasplank of warme vleessoorten.

Bestaande uit:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,10 p/p
2,85 p/p
2,85 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
2,85 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p

Toast, Stokbrood, Kruidenboter, Roomboter.
Zalmsalade, Rundvleessalade, Gerookte zalm, Forel, Paling, Garnaaltjes.
Brie, Blokjes kaas, Olijfjes, Filet American, Kruidenroomkaas, Metworstjes,
Gevulde eitjes, Gevulde Cherry tomaatjes.
3 soorten warme minisnacks.

Het geheel is uit te breiden met:

Kaasplank met diverse Franse kaasjes en pesto
Gehaktballen in tomatensaus of satésaus
Drum sticks
Warme beenham
Sparerib zoet of pittig gemarineerd
Saté kip met satésaus
Shaslick met vlammensaus
Varkensfilet in roomsaus
Zalmfilet
Kipkerry
Boeuf stroganoff

Familiebuffet
Dag en tijd zelf in te vullen.

Prijs: €26,75 p/p
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Minimaal 20 volwassenen.
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Dag en tijd zelf in te vullen.

Stel zelf uw koud buffet samen
Minimaal 20 volwassenen.

€
€
€
€
€
€
€
€

3,10 p/p
3,10 p/p
3,10 p/p
2,30 p/p
3,10 p/p
1,90 p/p
1,10 p/p
3,40 p/p

€ 16,75 p/p

€ 15,00 p/p

Met een groep lekker schuifelen langs ons koud buffet. Om daarna gezellig samen te smullen van de op uw bord verzamelde lekkernijen. Lijkt u
dat wat? Een buffet heeft als groot voordeel dat u en uw gasten kunnen
kiezen uit allerlei heerlijke hapjes. Voor ieder wat wils dus! Eventueel ook
nog uit te breiden met warme vleessoorten.

Gerookte zalm
Gerookte forel
Gerookte paling
Noorse garnalen
Haring met uitjes (1x)
Makreel
Gevulde eieren
Vissalade

Ter uitbreiding:

Vissalade, Makreel, Noorse garnalen
Gerookte zalm, Gerookte forel, Gerookte paling,

Visschotel bestaande uit:

Stokbrood, Kruidenboter en roomboter.
Aardappelsalade, Rundvleessalade, Pastasalade,
Diverse schaaltjes rauwkost en 3 soorten sausjes.

Met een groep lekker schuifelen langs ons warm/koud buffet. Om daarna gezellig samen te smullen van de op uw bord verzamelde lekkernijen.
Lijkt u dat wat? Een buffet heeft als groot voordeel dat u en uw gasten
kunnen kiezen uit allerlei heerlijke hapjes. Voor ieder wat wils dus! Eventueel ook nog uit te breiden met warme vleessoorten.

2,85 p/p
2,85 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
2,85 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p

Standaard koud buffet bestaande uit:

€
€
€
€
€
€
€
€

Bestaande uit:
Keuze uit 2 soorten soep
Stokbrood met kruidenboter en roomboter.
Rundvleessalade, Diverse schaaltjes gemengde rauwkost
Gebakken aardappeltjes en frietjes
Varkensmedaillons in champignonroomsaus
Zalmfilet op een bedje van groentegratiën
Verse groente en appelmoes
Vers fruit

Het geheel is uit te breiden met:
Gehaktballen in tomatensaus of satésaus
Drum sticks
Warme beenham
Sparerib zoet of pittig gemarineerd
Saté kip met satésaus
Shaslick met vlammensaus
Kipkerry
Boeuf stroganoff
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Stel zelf uw warm buffet samen

Dessert buffet
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Dag en tijd zelf in te vullen.

Minimaal 20 volwassenen.

Dag en tijd zelf in te vullen.

Koffie en thee.
Diverse soorten koffielikeurtjes.
Luxe bonbons en slagroomsoesjes.

Dessert buffet de-lux:

Vers fruit
Bavaroise
Warme kersen
Warme chocoladesaus
Vanille ijs
Slagroom
Dessert koekjes
Warme apfelstrüdel met vanille saus

Diversen:

Vanille-ijs met warme kersen of chocoladesaus
Warme apfelstrüdel met vanillesaus en slagroom
Diverse soorten bavaroise

€ 4,95 p/p
€ 3,00 p/p
€ 3,00 p/p

€12,50 p/p

€ 8,90 p/p

Minimaal 20 volwassenen.

2,85 p/p
2,85 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
2,85 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p
3,40 p/p

Koffie buffet:

Met een groep lekker schuifelen langs ons dessert buffet. Om daarna gezellig samen te smullen van de op uw bord verzamelde lekkernijen. Lijkt u
dat wat? Een buffet heeft als groot voordeel dat u en uw gasten kunnen
kiezen uit allerlei heerlijke hapjes. Voor ieder wat wils dus!

€ 3,75 p/p

Met een groep lekker schuifelen langs ons koud/warm buffet. Om daarna gezellig samen te smullen van de op uw bord verzamelde lekkernijen.
Lijkt u dat wat? Een buffet heeft als groot voordeel dat u en uw gasten
kunnen kiezen uit allerlei heerlijke hapjes. Voor ieder wat wils dus!

Diverse soep:
Stokbrood, kruidenboter/ roomboter en crouton

Standaard warm buffet bestaande uit:
€ 19,00 p/p
2x Warme groenten, 2x Warme aardappels, 1x Warme rijst
1x Vleesgerecht, Koude sauzen, Diverse schaaltjes gemengde rauwkost.
Maak uw keuze uit:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Boontjes met uitgebakken spekjes, Bloemkool, Broccoli, Worteltjes.
Aardappelgratin, Aardappel kroketjes, Parijse aardappeltjes, Frietjes

Ter uitbreiding:
Gehaktballen in tomatensaus of satésaus
Drum sticks
Warme beenham
Sparerib zoet of pittig gemarineerd
Saté kip met satésaus
Shaslick met vlammensaus
Varkensfilet in roomsaus
Zalmfilet
Kipkerry
Boeuf stroganoff
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Familiebuffet all-in feestpakket
Van kleine tot grote feesten
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Barbecue all-in feestpakket
Van kleine tot grote feesten

Buitenlands
gedistilleerd:
€ 39,60 p/p
€ 41,35 p/p
€ 43,10 p/p
€ 44,85 p/p
€ 46,60 p/p
€ 48,35 p/p
€ 50,10 p/p

Uitbreiding barbecue:
Petit fours
€ 2,10 p/p
Chips/nootjes € 1,00 p/p

Tijdsduur:
3 uur
3½ uur
4 uur
4½ uur
5 uur
5½ uur
6 uur

Binnenlands
gedistilleerd:
€ 43,50 p/p
€ 45,00 p/p
€ 46,50 p/p
€ 48,00 p/p
€ 49,50 p/p
€ 51,00 p/p
€ 52,50 p/p

Buitenlands
gedistilleerd:
€ 45,00 p/p
€ 46,75 p/p
€ 48,50 p/p
€ 50,25 p/p
€ 52,00 p/p
€ 53,75 p/p
€ 55,50 p/p

Uitbreiding buffet:
Gehaktballen € 2,85 p/p
Drumsticks
€ 2,85 p/p
Beenham
€ 3,40 p/p
Spare rib
€ 3,40 p/p
Kipsaté
€ 2,85 p/p
Shaslick
€ 3,40 p/p

Keuze uit 2 soorten soep, stokbrood met kruidenboter en roomboter.
Rundvleessalade, diverse schaaltjes gemengde rauwkost.
Varkensmedaillons in champignonroomsaus en zalmfilet op een bedje van
groentegratiën. Gebakken aardappeltjes en frietjes.
Verse groente, appelmoes en vers fruit

Bestaande uit:

- Ontvangst met koffie/thee en petit fours
- Chips en nootjes op tafel
- All-in borrelen
- Opening familiebuffet met vuurwerkje
- Afsluiting met koffie/thee

Feestarrangement inhoudend:

Iets te vieren. Altijd leuk, maar u bent dan de hele avond of dag in de
weer om het uw gasten naar de zin te maken. Het kan ook anders,
goedkoper dan u denkt !!! De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Van minimaal 20 tot maximum 200 personen.
Dag en tijd zelf in te vullen.

Van minimaal 20 tot maximum 200 personen.
Dag en tijd zelf in te vullen.

Het Nederlandse weer is niet elke dag geschikt voor een gezellige barbecue. In dit restaurant kunt u barbecueën bij regen en zonneschijn. Onder het genot van een drankje wordt uw vlees door onze grillmeester
naar wens bereid.

Feestarrangement inhoudend:
- Ontvangst met koffie/thee.
- All-in borrelen
- Opening barbecue met vuurwerkje
- Afsluiting met klein ijsje

Bestaande uit:

Binnenlands
gedistilleerd:
€ 38,10 p/p
€ 39,60 p/p
€ 41,10 p/p
€ 42,60 p/p
€ 44,10 p/p
€ 45,60 p/p
€ 47,10 p/p

Stokbrood met kruidenboter, 5 soorten vlees, Frietjes,
Knoflook saus, texmex saus, cocktail saus en warme satésaus.
Aardappelsalade, rundvleessalade en pastasalade.
Diverse schaaltjes rauwkost en vers fruit.
Tijdsduur:
3 uur
3½ uur
4 uur
4½ uur
5 uur
5½ uur
6 uur

Hapjesbuffet all-in feestpakket
Van kleine tot grote feesten

Dag en tijd zelf in te vullen.

Hapjes rondgaan all-in feestpakket
Van kleine tot grote feesten
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Dag en tijd zelf in te vullen.

Iets te vieren. Altijd leuk, maar u bent dan de hele avond of dag in de
weer om het uw gasten naar de zin te maken. Het kan ook anders,
goedkoper dan u denkt !!! De mogelijkheden zijn onbeperkt.
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Iets te vieren. Altijd leuk, maar u bent dan de hele avond of dag in de
weer om het uw gasten naar de zin te maken. Het kan ook anders,
goedkoper dan u denkt !!! De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Feestarrangement inhoudend:

Buitenlands
gedistilleerd:
€ 37,20 p/p
€ 38,95 p/p
€ 40,70 p/p
€ 42,45 p/p
€ 44,20 p/p
€ 45,95 p/p
€ 47,70 p/p

Uitbreiding buffet:
Gehaktballen € 2,85 p/p
Drumsticks
€ 2,85 p/p
Beenham
€ 3,40 p/p
Spare rib
€ 3,40 p/p
Kipsaté
€ 2,85 p/p
Shaslick
€ 3,40 p/p
Zalm filet
€ 3,40 p/p
Varkensfilet € 3,40 p/p

Aantal
hapjes:
3
3
4
4
5
5
6

Binnenlands
gedistilleerd:
€ 22,45 p/p
€ 23,95 p/p
€ 26,70 p/p
€ 28,20 p/p
€ 30,95 p/p
€ 32,45 p/p
€ 35,20 p/p

Extra hapje
€ 1,30 p/st.
Afsluiten met broodje kroket € 3,00 p/st.
Afsluiten met puntzak friet
€ 2,50 p/st.

Extra uitbreidingen:

Tijdsduur:
3 uur
3½ uur
4 uur
4½ uur
5 uur
5½ uur
6 uur

Buitenlands
gedistilleerd:
€ 23,95 p/p
€ 25,70 p/p
€ 28,70 p/p
€ 30,95 p/p
€ 33,45 p/p
€ 35,20 p/p
€ 38,20 p/p

Van minimaal 20 tot maximum 200 personen.

Feestarrangement inhoudend:

- Ontvangst met koffie/thee en petit fours
- Chips en nootjes op tafel
- All-in borrelen
- 1x koud/warm hapje per uur
- Afsluiting met koffie/thee

Van minimaal 20 tot maximum 200 personen.

- Ontvangst met koffie/thee en petit fours
- Chips en nootjes op tafel
- All-in borrelen
- Opening hapjesbuffet met vuurwerkje
- Afsluiting met koffie/thee

Bestaande uit:

Binnenlands
gedistilleerd:
€ 35,70 p/p
€ 37,20 p/p
€ 38,70 p/p
€ 40,20 p/p
€ 41,70 p/p
€ 43,20 p/p
€ 44,70 p/p

Toast, stokbrood met kruidenboter en roomboter.
Zalmsalade, rundvleessalade, gerookte zalm, forel, paling, garnaaltjes
3 soorten warme minisnacks, filet American, kruidenroomkaas, metworstjes.
Gevulde eitjes, gevulde Cherry tomaatjes, brie, blokjes kaas, olijfjes.
Tijdsduur:
3 uur
3½ uur
4 uur
4½ uur
5 uur
5½ uur
6 uur

Solex tour
Door de Gelderse Poort
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Fort Pannerden
Bezoek aan het eeuwenoude fort
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Op een wel zeer markant punt in het Gelderse rivierenlandschap,
op de splitsing van het Pannerdensch Kanaal (de Rijn) en de Waal, ligt Fort
Pannerden. Het fort is in de periode van 1869 tot 1871 gebouwd om de
splitsing van het Pannerdensch Kanaal (de Rijn) en de Waal te bewaken.

Arrangement is vanaf 20 personen.

Prijs: € 85,00 p/p

Deelname is op eigen risico, leeftijd vanaf 16 jaar met bromfiets certificaat
of 18 jaar met rijbewijs. Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee. Je mag alleen solex rijden op Nederlands grondgebied. Borgsom bedraagt totaal €250,- die u na afloop
terug krijgt als de solexen in de juiste staat terug komen.
Onderstaande prijzen zijn inclusief verzekering, standby-service en brandstof tijdens de solextour.

Enkele belangrijke mededelingen:

14:00 uur: Ontvangst met koffie/thee en appelgebak.
14:30 uur: Enige uitleg van de solex.
15:00 uur: Start solextour door de Gelderse Poort
17:00 uur: Bij terugkomst in het Koffie en Eethuis de Gelderse Poort aanschuiven voor een heerlijke barbecue, incl. 2 uur vrij drinken.
(Excl. buitenlands gedistilleerd)
19:00 uur: Einde programma.

Programma:

De Solex… een verstevigde fiets waarbij je niet hoeft te trappen en die
voorzien is van een klein motortje dat boven het voorwiel gemonteerd is zou
bijna vergeten zijn, maar is helemaal terug! De in de jaren ’60 uit Frankrijk
overgewaaide “snorfiets” zal voor velen herkenbaar jeugdsentiment zijn.
Laat oude tijden nog één keer herleven en geniet samen met uw collega’s
van een dagje op de Solex. De Ooijroute is een tocht van ±35 km die langs
de rivier en door de polder voert.

Na ontvangst met koffie en een heerlijk stuk appeltaart steekt u met de
veerboot de Rijn over. Een vaart van ±15 min. Na een kleine wandeling
wordt u door een gids opgevangen en start de 1½ uur durende rondleiding
door dit kolossale bolwerk. Na deze indrukwekkende rondleiding wordt u
weer opgehaald door de veerboot en bij de Gelderse Poort afgezet. Onder het genot van een drankje en een heerlijke barbecue kunt u moe maar
voldaan op deze schitterende dag terugkijken.

Programma:

Opmerking:
Arrangement vanaf 30 personen.
Tijdsduur ca 5 uur en is zelf in te vullen.
De tocht is op eigen risico.
Zorg voor goede stappers en aangepaste kleding.
Temperatuur in het fort is ±10

Ontvangst met 2x koffie en appeltaart
Vertrek met de veerboot naar de kop van Pannerden.
Rondleiding Fort Pannerden van 1½ uur o.b.v. een gids.
Terugtocht met de veerboot naar de Gelderse Poort
Barbecue met 5 soorten vlees, frietjes en uitgebreid saladebuffet.
Incl. 2 uur vrij drinken (excl. buitenlands gedistilleerd)
Prijzen:
Personen t/m 3 jaar gratis.
Personen t/m 12 jaar 50% korting
Personen van 13 jaar en ouder:
30 t/m 40 pers. € 79,00 p/p
41 t/m 50 pers. € 78,00 p/p
51 t/m 90 pers. € 77,00 p/p
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Struintocht
Door de Gelderse Poort
Op zoek naar de bevers met de fiets en wandelsafari
Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort" ligt op een unieke locatie nabij het
natuurgebied “De Gelderse Poort”. De Millingerwaard is onderdeel van de
Gelderse Poort, een aaneengesloten en dynamisch natuurgebied. In deze
uiterwaard werkt Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling door de bovenste kleilaag af te graven tot de zandige ondergrond. Rivierwater en wind
krijgen daarna vrij spel en dankzij door de rivier aangevoerde zaden leeft
de natuur hier snel op. De Poolse Konikpaarden en Schotse Gallowayrunderen die hier het hele jaar grazen, zorgen voor open plekken en natuurlijke
bemesting en brengen zo variatie in het landschap. Schrik daarom niet als u
één van deze dieren op uw pad tegen komt. Houd voor uw eigen veiligheid
min. 25 mtr. afstand en voer ze niet! Het gebied is bij uitstek een uniek gebied voor het maken van een avontuurlijke tocht.

Programma:

Prijs: € 65,00 p/p

Ontvangst met 2x Koffie en appeltaart
Op de fiets naar de Millingerwaard
Wandelexcursie met gids
Bezoek aan de theetuin inclusief consumpties, even uitpuffen!!
Grillmaaltijd inclusief drank (2 uur, excl. buitenlands gedistilleerd)

Enkele belangrijke mededelingen:

Tijdsduur ca 6 uur en is zelf in te vullen.
De tocht is op eigen risico.
Zorg voor goede stappers en aangepaste kleding.
Arrangement is vanaf 20 personen.
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Milieuvriendelijk vervoer
Met de zonnetrein door de Gelderse Poort

Het natuur- en recreatiegebied de Ooijpolder en de Duffelt (onderdeel van
de Gelderse Poort, gelegen ten noordoosten van Nijmegen) heeft zijn uiteindelijke vorm mede gekregen door de voormalige, en deels nog actieve,
steenindustrie. Deze industrie heeft zich in dit gebied gesitueerd vanwege
de grote hoeveelheden door de Rijn en de waal afgezette kleipakketten.
De wisselwerking tussen natuur, landbouw en steenindustrie heeft geresulteerd in een prachtig natuurgebied met een zeer unieke vegetatie. Koffieen Eethuis “De Gelderse Poort”, in samenwerking met de stichting “Van Steen
en Natuur” biedt u de gelegenheid kennis te maken met (restanten van) de
steenindustrie en met de natuurontwikkeling die daaruit voortgekomen is. Die
kennismaking is mogelijk met een milieuvriendelijke trein op zonne-energie
de Ooijpolder en de Duffelt in te trekken.

De stichting biedt de mogelijkheid om met een solar road train (SRT) (trein
op zonne-energie) de Ooijpolder en de Duffelt te verkennen. De SRT is een
milieuvriendelijke vorm van recreatief vervoer en draagt bij aan het verminderen van kilometers door touringcars in de polder.
Nog nergens in Europa rijdt een goed werkende trein op zonne-energie.
Met opgeladen accu’s en volle zon kan deze trein 70 tot 140 km per dag
rijden. De stichting Van Steen en Natuur heeft drie treinen aangekocht en de
treinen bieden zitplaats aan 25, 22 of 22 personen.
Een arrangement met de zonnetrein is heel leuk uit te breiden met een lunchbuffet, pannenkoekenbuffet, koffietafel, brunch, barbecue of een warm/
koud buffet.

Arrangement tot maximaal 67 personen.
Dag en tijd is zelf in te vullen.
Prijs per trein per uur: € 160,00
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Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort"

Rijndijk 6 | 6566 CG | Millingen aan de Rijn

www.de-gelderse-poort.com

info@de-gelderse-poort.com

Tel. +31 (0)481 434182
IBAN NL33 RABO 0187 4103 48
BIC RABONL2U
K.V.K. 1014 3506
BTW-NR. NL821 282 906 B01

Live webcam:

www.de-gelderse-poort.com/webcam.html

