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De plek bij uitstek voor groepen! 
 

Heeft u iets te vieren?  

In het Theehuis houden we van een feestje.  
Of het nu voor uw bedrijf, vrienden of familie is,  

een lunch, een diner of een high tea, 
 in de zomer of tijdens de winter is; 

Er is veel mogelijk, al hanteren we wel een aantal                               
spelregels die we van tevoren met u zullen bespreken. 

Wilt u één van onze arrangementen combineren  
met een bijzondere activiteit? 

Ook dat regelen wij graag voor u.  
 

In deze folder vindt u een groot aantal voorbeelden. 
Wilt u iets anders? Dat kan natuurlijk ook.             

Neem contact met ons op via de mail, de telefoon  
of vraag het onze medewerkers! 

 

Succes met de organisatie,   
we hopen u snel te mogen ontmoeten. 

Team Het Theehuis 

0566 621630 

reserveringen@hettheehuis.nl 
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Koffie, Taart en meer 
 

 Bonbons (3 st. p.p.) €  3,50 p.p. 

 Mini oranjekoek €  4,10 p.p. 

 Oranjekoek €  4,90 p.p. 

 Divers gebak €  5,50 p.p. 

 Etagères vol lekkers €  6,90 p.p.  
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Brunch–tijd! 

 Diverse broodjes (stokbrood, boerenlandbrood,  
Italiaanse bol, croissant) 

 Schaal met vleeswaren 

 Kaasplank 

 Marmelade 

 Pastasalade met tonijn 

 Wraps 

 Carpaccio 

 Noten & Kaas salade 

 Zoete broodjes (donuts, chocoladebroodjes, kaneelbroodjes) 

 Yoghurt 

 Kwark 

 Granola 

 Vers fruit 

 

 Tomatensoep 

 Roerei met zalm 

 Saté van kip  

 Tosti’s 

 Gamba’s  

 Vega quiche 

 Patat 

 Verse jus d’orange  

 Melk 

 Karnemelk 

€ 22,50 p.p. 
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 Diverse broodjes (croissants, bagels,  
breekbrood, stokbrood, boerenlandbrood) 

 Schaal met luxe vleeswaren 

 Kaasplank 

 Marmelade 

 Doe-Het-Zelf Salade Bar 

 Carpaccio 

 Gravad lax 

 Zoete broodjes (donuts,  
chocoladebroodjes,  
kaneelbroodjes) 

 Yoghurt 

 Kwark 

 Granola/Muesli/Noten 

 Vers fruit 

 Brownie 

 Bananenbrood 

 

Brunch-tijd! 

 Tomatensoep 

 Soep naar het weer 

 Beenham met honing mosterdsaus 

 Geroosterde groente 

 Luie wijven friet 

 Zalmburgers 

 Omeletjes 

 Beef teriyaki 

 Gamba’s 

 Wafels  

 Cava bij ontvangst 

 Verse jus d’orange 

 Vers sap van de dag 

 Melk/karnemelk 

€ 28,90 p.p. 
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Lunch aan het meer 

Een selectie van de lekkerste luxe  
belegde broodjes van de kaart  

(2 stuks p.p. geserveerd op schaal)  
met een glas verse jus d’orange of melk   

Standaard € 14.50 p.p. 

Uitbreiding met  
tomatensoep of kroket 

€ 17,00 p.p. 

Huisgemaakte tomatensoep 

Brood & Dips 

Diverse verse broodjes uit onze oven 

Verschillende vleeswaren en kaassoorten 

Kroket 

Salade Noten & Kaas 
 met verschillende slasoorten, tomaat,  

komkommer, paprika, olijven, rode ui, buffelmozzarella,  
parmezaanse kaas, gorgonzola,  

cashewnoten en walnoten met truffelmayonaise 

Salade Zo Gezond als ’n Vis 
 gemengde salade met rode ui, gegrilde paprika, feta,  

sashimi-tonijn, Hollandse garnalen, gamba’s  
en ansjovismayo-dressing 

Melk, karnemelk en verse jus d’orange 

€ 19,50 p.p. 

Club Sandwiches 

Diverse wraps 

Carpaccio salade 
Dunne plakjes ossenhaas met verschillende  

slasoorten en een heerlijke pestodressing. Gegarneerd met             
pijnboompitjes, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas                  

en verse basilicum 

Mini-Theehuisburger 
Op een klein broodje met augurk, ui, spek, kaas 

en BBQ saus 

Pizza punten 
Met verschillende soorten beleg 

Geroosterde groentes 
Met bruschette en pesto 

Puntzak patat                                                                           
€ 22,50 p.p. 
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Picknick op het Pikmeer 

Twee luxe belegde broodjes p.p., Noten & Kaas salade,                                          
vers fruit en nootjes 

Verse jus d'orange en melk 

€ 15,50 p.p. 
 

U geniet het meest van een picknickmand varend op het Pikmeer,  
in een sloep van onze buurvrouw  

 
 

Onze picknickmanden graag minimaal een dag van te voren bestellen.  
We kunnen de manden voor u klaarzetten vanaf 11.00 uur. 
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Theehuis Theetijd 
 Glas cava 

om mee te beginnen 

Onbeperkt thee 
keuze uit diverse soorten 

Verse munt &                   
gemberthee 

Zoete lekkernijen                      
brownie, mini cheesecake,               
macarons, bonbons en veel                           

meer lekkers. 

Hartige mini sandwiches met  
o.a. gerookte zalm, eiersalade  

en filet americain 

Wraps met verrassende vullingen                                             

Mini soepjes 

Scones met clotted cream 

 
€ 20,50 p.p. 

 
€ 22,50 p.p. 

Op veler verzoek bieden we  
aanstaande moeders, hun  

vrienden en/of familie nu ook  
een speciaal High Tea arrangement: 

de Babyshower High Tea. 
  

Bij een Babyshower High Tea  
zorgen wij voor een speciale  

aankleding. De tafel wordt versierd 
in de kleur roze of lichtblauw en 

boven de tafel hangen ballonnen in 
dezelfde kleur. Uiteraard mogen  
ook eigen feestartikelen voor de  

babyshower mee worden genomen. 

Glas alcoholvrije bubbels        
om mee te beginnen 

Onbeperkt thee 
keuze uit diverse soorten 

Verse munt &                          
gemberthee  

Zoete lekkernijen  
brownie, mini cheesecake,  
macarons, bonbons en veel  

meer lekkers. Met veel blauwe            
of roze details 

Hartige mini sandwiches  
belegd met heerlijke vullingen  

Wraps                                             
met verrassende vullingen  

Scones met marmelade 
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Higher! 

 
€ 35,50 p.p. 

Drie verschillende,  
verrassende gin tonics, 

met bij elk glas heerlijke 
bijpassende warme  
en/of koude hapjes. 

 
€ 38,50 p.p. 

Cava, geserveerd met drie verschillende canape’s  

Sauvignon Blanc, geserveerd met verrassende tussengerechten 

Shiraz, met drie bijpassende hoofdgerechtjes  

Vintage port, gecombineerd met drie heerlijke nagerechten 

 
€ 24,50 p.p. 

We serveren vier  
speciaalbieren met  

daarbij passende hapjes  
bij elk glas bier 
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Drie gangen keuzemenu’s

elke keer weer verrassend 

met pesto 

 
kabeljauwfilet met mosterdsaus, spekjes en pompoenmousse 

met aïoli en sriracha 

 
 flammkuchen met soya yoghurt, pompoen, gegrilde paprika, hazelnoot, 

bosui en gepofte tomaatjes 

chocolade-, kaneel- en mokka ijs met een dot slagroom 

huisgemaakt, met vanillesaus en slagroom 

Ons keuzemenu 
wisselt met  

de seizoenen,  
dit is een  

voorbeeldmenu 

€ 30,50 p.p.
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€ 34,50 

pompoenmousse, geitenkaascrème en cranberry jam met krokante 
broodstengels 

met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pesto en rucola, 
op een knoflookbroodje 

 
twee sliptongetjes gebakken met garnalen, mosselen, lente ui en  

een vleugje witte wijn 

malse entrecote met truffelsaus, parmezaanse kaas en rucola 

 
 Bospaddenstoelen in een hartverwarmende saus van tomaat, rode wijn en een  
vleugje sojasaus. Met wortel, rode ui en venkel, geserveerd met basmatirijst 

nu al een klassieker: gemaakt van dûmkes, suikerbrood  
en een vleugje berenburg 

met cassis sorbet ijs, vanille roomijs, vers fruit,  
slagroom en een coulis van cranberries 

Ons keuzemenu 
wisselt met  

de seizoenen,  
dit is een  

voorbeeldmenu 

Drie gangen keuzemenu’s
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€ 25,50 

Diverse broodsoorten 
 met kruidenboter, aïoli en een wisselende dip 

Antipasto misto-spiezen 
spiezen met parmaham, meloen, chorizo en olijven 

Gerookte zalm 
met dille-mayo en krokante croutons 

Salade Noten & Kaas 
 met verschillende slasoorten, tomaat, komkommer, 

paprika, olijven, rode ui, buffelmozzarella,  
parmezaanse kaas, gorgonzola,  

cashewnoten en walnoten met truffelmayonaise 

Komkommersalade 
met verse munt en limoen dressing 

Diverse sausjes  

Malse kippendij 
in satésaus 

Kabeljauwfilet 
met huisgemaakte ravigotte 

Spare Ribs 
met ketjap-marinade 

Wilde Argentijnse gamba’s 
in knoflook gebakken 

Quiche  
boordevol groente, champignons en gorgonzola 

Patat  

Gewokte groente 

Buffetten aan het meer  
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Buffetten aan het meer 
€ 29,50 p.p. 

Diverse broodsoorten  
met kruidenboter, aïoli en een wisselende dip 

Carpaccio  
dunne plakjes ossenhaas op een bedje van sla met een  
heerlijke pesto dressing, pijnboompitjes, zongedroogde  

tomaat, parmezaanse kaas en verse basilicum    

Salade ’Zo gezond als ’n vis’  
met verschillende slasoorten, rode ui, gegrilde paprika, feta,  

sashimi-tonijn, Hollandse garnalen, gamba’s en  
ansjovismayo–dressing 

Salade Caprese 
met verschillende slasoorten, buffelmozzarella,  

tomaat en basilicum 

Diverse sausjes  

 

Wilde Argentijnse gamba’s 
in knoflook gebakken 

Kabeljauwfilet 
met witte wijnsaus 

Zalmfilet                       
met taugé, sesam en teriyaki 

Duivels rundpotje 
stoofpotje van rundvlees in een pittige saus vol groente 

Varkenshaas 
in romige champignonsaus 

Risotto 
met knoflook, witte wijn en parmezaanse kaas  

Patat 

Oven-aardappelen 

Verse groente 
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Desserts, Kids en Meer! 
Fryske tiramisù 

Vers fruit 

Chocolademousse                                          
in een sablé met karamel-zeezout schots 

Verschillende ijssoorten 

Etagères vol lekkers                                         
brownies, soesjes, cheesecake 

en bonbons 

 

€ 8,50 p.p. 

Kroket 

Kipnuggets 

Patat 

Poffertjes 

Appelmoes 

Sausjes 

 
Min. 10 kinderen 

€ 12,50 p.p. 

Max. 30 pers. 

Een plank vol heerlijke                 
nagerechten van onze                

dessertkaart, samengesteld door 
onze koks. 

Leuk na een buffet of een à la 
carte groepsdiner. 

Elke keer een beetje anders… 

€ 7,50 p.p. 
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       Live & Walking 

Op tafel: Kaasstengels en gemengde olijven 

Op schaal: Canapé met carpaccio en canapé met gerookte zalm 

Tonijn tartaar met avocado, tomaat en rode ui 

Veggie Bruschetta gegrilde paprika, courgette en champignons op een knoflook broodje 

Mini soepje Tom Kha Kai  

Live cooking vanuit de kookbar: 

Van de grill: Kalfsentrecote met kruidenboter 

Uit de oven: Maïskip met citroen, tijm en knoflook 

Van de bakplaat: Kabeljauwfilet met witte wijnsaus en krokante kappertjes 

Uit de oven: Vegetarische quiche boordevol groente, champignons en gorgonzola 

Als bijlage in buffet vorm:  

Patat - Gebakken aardappeltjes - Gewokte groente - Salade - Diverse sausjes 

Vers fruit - verschillende soorten met room 

Fryske tiramisù– van dûmkes en suikerbrood  
met een vleugje berenburg 

Coupe vanille 

tot 60 personen 

€ 43,00 p.p. 
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 Shared dinner 
 

GOOD FOOD 
is all the 

when shared with 

GOOD FRIENDS 

 

 MIX & MATCH                     
SHARED DINING  

(tot 30 personen)  

Gezellig samen gerechten delen, zodat 
je van al ons lekkers iets kan proeven.  

U kiest van tevoren vijf voorgerechten 
en vijf hoofdgerechten van onze           
menukaart. Wij serveren deze in            

kleinere versies gezamenlijk op een 
etagère of een plank, zodat iedereen 

daar iets van kan kiezen. Als           
nagerecht serveren we een                

grand dessert.  

€ 37,50 p.p. 
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Verschillende broodsoorten met  
kruidenboter, aïoli en  
een wisselende dip 

 

Hamburger 

Saté van kippendij 

Worst op stok 

Zalmpakketjes 

Gamba’s 

Maïskolf 

Gemengde salade 

Patat 

Knoflooksaus,  

Satésaus 
 

€ 24,50 p.p.

Pane Pane  
brood met kruidenboter, aïoli  

en een wisselende dip 
Kalfsentrecote  

Gamba spies 

Lamskotelet  

met rozemarijn en knoflook 

Sardientjes op spies  

met limoen en kruiden 

Spare Ribs 

Gegrilde groente op bruschette 

Insalata Dolce Vita 

Patatas Bravas 

Patat 

Aïoli 

Gorgonzolasaus  

 

€ 29,50 p.p. 

BBQ met Meerzicht 
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 Stamppot! 

 

Boerenkoolstamppot 

Stamppot Rucola met geitenkaas en tomaat 

Zuurkoolstamppot 

Stamppot Andijvie 

Wisselpot: elk keer een wisselende en verrassende stamppot 

Worst 

Vegetarische worst 

Speklap 

Gehaktbal 

Jus 

Piccalilly 

Mosterd 

€ 21,50 p.p. 
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Captainsdinner
€ 19,50 p.p.

met balletjes

met spek en ui 

piccalilly, augurk, Amsterdamse ui,  
zilveruien, komkommer in het zuur 
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Theehuis Tapas € 20,50 p.p. 

Mini soepjes 

Kipspiesjes 

Albondigas 

Mini hamburgers 

Empenadas 

Puntzakken patatas bravas 

Aardappel-tortilla 

Gamba’s al ajillo 

Brood en boter 

Olijven 

Crudité schaal met dipsaus 

Spiesjes van buffelmozzarella met  
cherry tomaat 

Caesar-salade prikkers 

Bruschette met carpaccio 

Bruschette met gerookte zalm 

Spiesje van  
parmaham met meloen 
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Borrel en Meer 

Kom gezellig borrelen in het Theehuis,  
aan de bar, aan onze hoge tafels,  

boven met prachtig uitzicht  
over het meer … 

Het kan allemaal,  
want in Het Theehuis is elke dag een feestje! 

 

vanaf 20 personen, drie uur durend 

€ 34,50 p.p. 

Onbeperkt warme dranken, Heineken van de tap, Heineken 0.0,  
frisdranken, vruchtensappen, radlers, sherry, port, jenevers,  

berenburg, huiswijn  

Nootjes, olijven en nacho’s op tafel 

Smullen van Theehuis Tapas!                                                                                                                             
Onze koks maken live in onze kookbar een  

heerlijk tapas buffet klaar.  
Denk aan carpaccio-rolletjes, parmaham met meloen,  

empenadas, spiesjes met gamba’s,  
patatas bravas en meer. 
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2 uur €  21,00 p.p. 

3 uur € 26,00 p.p. 

4 uur €  30,00 p.p. 

Onbeperkt warme dranken,  
alle biersoorten,  

Heineken 0.0, frisdranken,  
vruchtensappen, radlers, sherry,  

port, jenevers, berenburg,  
bacardi, whisky, likeuren, 

alle open wijnen 

Meer dranken 
Voor groepen hebben wij verschillende uitkoop combinaties.  
Hiermee heeft u zekerheid over de hoogte van uw rekening! 

2 uur €  14,50 p.p. 

3 uur € 18,50 p.p. 

4 uur €  22,00 p.p. 
 

Onbeperkt warme dranken,  
Heineken van de tap,  

Heineken 0.0, frisdranken,  
vruchtensappen,  
radlers, huiswijn  

2 uur €  16,00 p.p. 

3 uur € 20,00 p.p. 

4 uur €  23,50 p.p. 
 

Onbeperkt warme dranken,  
Heineken van de tap,  

Heineken 0.0, frisdranken,  
vruchtensappen,  

radlers, sherry, port,  
jenevers, berenburg,  

huiswijn  
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Nootjes op tafel 

  toast met gerookte zalm                                                                 
en dille-mayo  

blokjes jonge kaas met garnering  
tapas spies van olijf en droge worst  

verschillende wraps  
toast met carpaccio  

bitterballen 

Meer Hapjes 

 

 Nootjes en kaasstengels op tafel 

 toast met gerookte zalm en dille-mayo  
toast met carpaccio                                                          
verschillende wraps  

spiesje met buffelmozzarella en tomaat 
toast met geitenkaas, rucola en honing   

haring op roggebrood  

€ 5,50 p.p. 

€ 4,50 p.p. 

 

 Nootjes, kaasstengels en                                                                  
olijven op tafel 

 toast met gerookte zalm en dille-mayo                                                
toast met geitenkaas, rucola en honing                                               

toast met carpaccio  
 tonijn-sashimi-spies                                                                     

mini sandwiches  
 luxe bittergarnituur  

€ 6,50 p.p. 
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Aankomst bruid op de Grutte Grize 
De bruid komt aan op de sloep de Grutte Grize. De 
bruidegom staat haar op onze Theehuis steiger al op te 
wachten en alle daggasten staan bewonderend te  
kijken vanaf het dakterras. 
 
Ontvangst en burgerlijk huwelijk 
Beneden worden jullie ontvangen door de gastvrouw 
die jullie naar de bovenverdieping begeleidt. Je gaat 
naar binnen en ziet een prachtig mooi versierde  
ruimte, helemaal in de kleuren van jullie bruiloft.  
 
Bubbels en taart! 
En als jullie elkaar dan het Ja-woord gegeven hebben 
is het tijd voor bubbels. Jullie proosten met een  
glaasje Cava! Daarna is er tijd om te feliciteren en te 
genieten van de mooie en lekkere bruidstaart welke 
jullie samen gaan aansnijden. 
 
Vaartocht met de Grutte Grize 
Na de toost en lekkers ligt de Grutte Grize weer op  
jullie te wachten voor een anderhalf uur durende   
vaartocht.  Wij zorgen voor koelboxen met blikjes fris 
en bier en flesjes wijn aan boord. 
 
Diner 
Nadat jullie heerlijk bijgekomen zijn op het water is 
het tijd voor het diner. Er kan gekozen worden uit  
diverse diners, bijvoorbeeld een keuzemenu,  
dinerbuffet of barbecue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestarrangement  
Voor ‘s avonds kan worden gekozen voor een 
feestarrangement met tot 23.00 uur muziek. 
 
Muziek 
Voor de muzikale omlijsting maken wij gebruik van 
onze huis DJ René Friso.  
 
Einde feest 
Langzaam wordt het tijd om richting de steiger te            
lopen. Deze is romantisch verlicht met kaarsjes en aan 
het eind ligt een sloep voor jullie klaar. 
 
Jullie varen als kersvers echtpaar langzaam het                    
Pikmeer op, in het licht van de maan, uitgezwaaid 
door jullie liefste vrienden en familie vanaf de steiger 
van het Theehuis. De laatste klanken van de DJ klinken 
nog in je oren en nagenietend van de dag weet je: 
 
Dit vergeet je nooit meer… 

Bruiloft aan het meer 

Dit is een voorbeeld  
hoe een bruiloft bij  

Het Theehuis eruit kan  
zien. Wil je het anders?  

Veel kan, niet alles!  
Maak een afspraak  

en bespreek je wensen  
en ideeën. 
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  € 17,50 p.p. 

 Onbeperkt warme dranken, Heineken van de tap, Heineken 0.0, 
frisdranken, vruchtensappen, radlers, sherry, port, jenevers,  
berenburg, huiswijnen 

 Vijf rondes warme en koude hapjes basis 

     € 21,50 p.p. 

 Glas Cava of Orange Fizz bij ontvangst 

 Onbeperkt warme dranken, Heineken van de tap, Heineken 0.0, 
frisdranken, vruchtensappen, radlers, sherry, port, jenevers,  
berenburg, huiswijnen 

 Vijf rondes warme en koude hapjes de luxe 

 € 24,50 p.p. 

 Glas Cava of Orange Fizz bij ontvangst 

 Onbeperkt warme dranken, Heineken van de tap, Heineken 0.0, 
frisdranken, vruchtensappen, radlers, sherry, port, jenevers,  
berenburg, huiswijnen 

 Vijf rondes warme en koude hapjes super de luxe 

Vanaf 30 personen 
Twee uur durend 

Recepties en meer 
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Vergaderen aan het meer 
Bij Het Theehuis heeft u de keuze uit verschillende vergaderarrangementen. 
In alle gevallen is het ontspannen vergaderen met uitzicht over het Pikmeer. 

Uiteraard kunnen wij in overleg met u een vergaderarrangement op maat 
samenstellen. Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u. 

Vergaderarrangementen zijn te reserveren van maandag t/m donderdag  
in voor- en naseizoen. 

4 uur + lunch 

10.00 - 15.00 uur 

 4 - 10   personen € 39,00 p.p. 

11 - 30  personen € 32,00 p.p. 

31 - 60  personen € 27,00 p.p. 

 Zaalhuur 

 Techniek:  - Wifi 
 - Microfoon 
 - Beamer 
 - Flipover 

 Koffie, thee, mineraalwater 

 Suikerbrood 

 Theehuislunch met soep                   
(twee luxe belegde broodjes p.p.)       
inclusief melk en                        
verse jus d’orange                                             
(vanaf 16 personen in buffetvorm) 

 Pepermuntjes 
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 U-vorm (tot 36 personen) 

 Theater (tot 70 personen) 

 Diner (tot 65 personen) 

 Carré (tot 45 personen) 

 Cabaret (tot 50 personen) 

 Receptie (tot 100 personen) 

4 uur € 175,00 

8 uur  € 250,00 

1,5 uur varen 

vanaf  € 6,50 p.p.                        
(op basis van een volle sloep) 

 
1,5 uur dorpswandeling  

vanaf € 6,00 p.p. 

1,5 uur op de pedalen

vanaf  € 11,00 p.p. 

4 uur + diner 

14.00 - 19.00 uur 

 4 - 10   personen € 54,00 p.p. 

11 - 30  personen € 47,00 p.p. 

31 - 60  personen € 42,00 p.p. 

 Zaalhuur 

 Techniek:  - Wifi 
 - Microfoon 
 - Beamer 
 - Flipover 

 Koffie, thee, mineraalwater 

 Suikerbrood 

 Tot 20 personen Drie gangen keuzediner één 

 Vanaf 20 personen Dinerbuffet twee 

 Pepermuntjes 
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Pontjesroute 
Overdag genieten van het prachtige landschap van Midden Fryslân en aan het 
eind van de dag genieten van een heerlijk diner bij Het Theehuis!   

De fietsroute De 8 van Grou biedt u volop afwisseling, het ene moment fietst u 
door het afwisselende waterrijke Nationaal Park De Alde Feanen, het andere 
moment passeert u een dorp om vervolgens verder te fietsen door de weidse 
bloemrijke weilanden, genietend van de natuur.                                              
De naam van de route verwijst naar de twee lussen die de fietsroute maakt 
door het Friese Merengebied: samen vormen ze een 8. 

 
Varen met de pont geeft een extra dimensie aan uw fietstocht. Een belevenis 
die u niet mag missen! Het bijzondere aan De 8 van Grou is dat u onderweg 
regelmatig een vaarwater tegenkomt waar veelal vrijwilligers met hun pont ge-
reed staan om u naar de overkant te varen. 

De 8 van Grou telt inmiddels 12 pontjes en wordt dan ook wel de 
“pontjesroute" genoemd. 
 

 

U kunt kiezen uit verschillende afstanden en routes, variërend van 35 tot 45 
kilometer. Alle routes, waar men ook begint, zijn te combineren. Startpunten 
voor de fietsroutes zijn o.a. Grou, Akkrum, Earnewâld, De Veenhoop,            
Terherne, Warten of Leeuwarden. 

 De gids met de routes is bij diverse VVV kantoren in Friesland te 
 verkrijgen en in Grou bij:  
 Bruna boekwinkel Grou, Hoofdstraat 5 
 Informatiepunt Grou, Halbertsma’s Plein 12 
 Museum Hert fan Fryslân, Stationsweg 1 

Start uw fietstocht bij Het Theehuis met koffie met gebak en eindig de dag 
met een à la carte diner of kies voor één van de buffetten of keuze-diners uit 
deze folder. Desgewenst kunt u ook uw huurfietsen door ons laten regelen. 

http://grou.nl/nl/grou/vvv-grou
http://museumhertfanfryslan.nl/
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Meer belevenissen! 
U kunt bij Het Theehuis  

boven en beneden terecht voor  
een lekkere lunch, een daverend  
diner of een bijzondere borrel.  

Maar Het Theehuis biedt meer . . . 

In samenwerking met Anja                       
organiseren wij ook tal van  
belevenis-arrangementen.  

Wij informeren u graag! 

info@hettheehuis.nl 
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