Landelijk
Genieten
overnachten

eten

workshops /
zakelijk

LandeLijk genieten
B&B BuulderBosch ligt als een enclave in het buitengebied,
midden op een perceel van ruim 5500 m2. Deze bijzondere
ligging garandeert veel rust en maximale privacy.
B&B BuulderBosch heeft een eigen oprijlaan van bijna
100 meter. De oorsprong van onze boerderij is niet bekend
maar dateert van voor de 2e wereldoorlog. Onlangs is onze
boerderij compleet gerenoveerd zodat u kunt genieten in
landelijke luxe.

eten

“Vers van het land menu”

3 gangen aspergemenu
aspergesoep, verse asperges van het land en een heerlijk
Buulderbaksel met koffie of thee als nagerecht.
€24,95 p.p.

Incl.GRATIS fles wijn
(Chardonnay).

“Landelijke bbq special”
Uw eigen tafel BBQ met een riante vleesschotel van
de ambachtelijke slager samen met verse salades en
stokbrood. Als nagerecht ontvangt u een Buulderbaksel
met koffie of thee.
€24,95 p.p.

Incl. GRATIS fles rosé
of een trio Budels Bier.

overnachten

workshops / zakelijk

B&B BuulderBosch beschikt over één zeer riante en
sfeervolle tweepersoonskamer waarin u heerlijk kunt
overnachten.

kookworkshop op een traditioneel aga fornuis
(voor groepen tot 8 personen)

in De kamer is aanwezig:
eigen badkamer met douche & authentiek ligbad
eigen toilet
electrisch verstelbare boxspring
Balkon met uitzicht over de akkers
tv, radio & ipad
Koffiezetapparaat & waterkoker
kinderbedje & –stoel beschikbaar (gratis)

workshop schapen drijven
incl. landelijke lunch
(voor groepen vanaf 12 personen)

€79,- p.n.*

€74,- p.n.* Meerdere
nachten

Incl. landelijk ontbijt. Excl. toeristenbelasting.

vrijgezellenfeest
Diverse mogelijkheden
(bijv. High Tea Aga Workshop)
Bedrijfspresentatie of vergaderen
incl. landelijke lunch
(voor groepen tot 12 personen)

Classic Car Arrangement
Activiteiten in De OmGevinG

tOUr DOOr Het mOOie BrABAntse lAnDscHAp
in een klAssieke FiAt 500l Uit 1972!

WandeLen
Fietsen (knppnt. 82 en 57)
paardrijden
HUiFkArtOcHten
uLtraLightvLiegen

€199,-

peLgrimspad
WeerterBOs
strABrecHtse HeiDe
De AcHelse klUis
nAtiOnAAl pArk De GrOOte peel

Inclusief route, overnachting
& landelijk ontbijt.

aanvullenD te Boeken

Bloemen Service
verras uw partner met een
mooi boeket bloemen op de
kamer met uw persoonlijke
tekst. prijs en kleur in overleg.
haal & Breng
service

gratis
wifi

gratis
oplaaDlocatie
elektrische fiets

fietsverhuur
& veilige
stalling

Champagne
Ontbijt

BuulderBosch Afzakkertje
(Duo Budels Bier met ambachtelijk gebakken chips)

Heeft onze folder uw interesse gewekt?
voor meer informatie of reserveringen kunt u
contact opnemen via onderstaande gegevens.
Wij staan u graag te woord.

Jasmijn Hitters
& Carl Kunnen

B&B BuulderBosch
Boschdijkdwarsstraat 16b
6021 al Budel
+31 (0)6 397 951 31
info@buulderbosch.nl
www.buulderbosch.nl

volg ons op:

ontwerp:
www.selmahakkenberg.nl

