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BESTE GAST,

Ook in 2017 en 2018 kunt u bij het 
Hunebedcentrum in Borger terecht voor 
een echte prehistorische beleving met uw 
gezelschap. Zoekt u een originele locatie 
voor een familiefeest, een personeelsuitje 
of een zakelijke ontmoeting? Dan biedt het 
Hunebedcentrum een divers aanbod om met 
uw gezelschap te genieten op een unieke locatie, die op een steenworp 
afstand van het grootste hunebed van Nederland ligt. Naast een 
museum beschikt het Hunebedcentrum over een museumcafé, 
een auditorium, vergaderruimtes en een groot buitenterrein dat is 
ingericht als openluchtmuseum. De museumwinkel biedt een breed 
assortiment aan souvenirs.  

Hein Klompmaker, Directeur Hunebedcentrum

         Voor het dagje uit met uw gezelschap kunt een 
bezoek aan het Hunebedcentrum combineren 
met diverse activiteiten, zoals een rondleiding 
of een wandeling. Wilt u het bezoek aan het 
museum uitbreiden met een drankje? Of lekker 
lunchen voordat u gaat wandelen? In het 
museumcafé de Trechterbeker bent u van harte 
welkom voor een koffie- & theearrangement, 
een lunch, een buffet of borrelarrangement.  In 
deze brochure vindt u informatie over onze 

arrangementen, rondleidingen en workshops. Heeft u vragen of wilt u 
reserveren? Neemt u dan contact op met onze afdeling Reserveringen 
(T: 0599 236374 of via E: reserveringen@hunebedcentrum.nl). Wij 
gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.  

Michelle Zandbergen, Hoofd afdeling reserveringen



6

Welkom bij het Hunebedcentrum

Wanneer u een bezoek brengt aan het Hunebedcentrum ervaart u 
hoe bijzonder deze plek is. 
De hunebedbouwers hebben in Borger zo’n 5.000 jaar geleden het grootste 
hunebed van Nederland gebouwd. Op een plek die een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis heeft. Bij het Hunebedcentrum willen we u graag 
meenemen op een ontdekkingstocht naar het verhaal van Drenthe. En 
naar het verhaal van de eerste echte bewoners van Drenthe, namelijk de 
hunebedbouwers.

De 5 locaties
Om u als bezoeker zoveel mogelijk te kunnen laten zien over de prehistorie 
is het verhaal verdeeld over 5 locaties. Deze 5 locaties liggen vlak bij elkaar 
en laten zien hoe dit gebied is ontstaan. Dus we wensen u veel plezier met 
uw ontdekkingstocht langs de 5 locaties. De 5 locaties zijn:  
 1. Het Hunebedcentrum;
 2. D27, het grootste hunebed van Nederland;
 3. Expeditiepoort IJstijden en Prehistorie van UNESCO  
     Geopark de Hondsrug;
 4. Het Oertijdpark;
 5. De Keientuin.

Entreeprijzen Hunebedcentrum 
Voor groepen vanaf 15 personen gelden gereduceerde tarieven:
 
Volwassenen    € 7,50
Jeugd (4 t/m 11 jaar)   € 3,50
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  gratis
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BEZOEK HUNEBEDCENTRUM
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HUNEBEDCENTRUM
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Het Hunebedcentrum

Het museum
Dit is het startpunt van uw bezoek. Het Hunebedcentrum, gelegen midden 
op de Drentse Hondsrug, zet u op het spoor naar de prehistorie. Het brengt u 
terug naar de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze eerste 
boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de 
restanten nu nog steeds in het Drentse landschap zijn te bewonderen. Er staan 
nog 54 hunebedden in Nederland en het grootste exemplaar staat pal naast het 
Hunebedcentrum.
 
Het spoor naar de hunebedbouwers
In het Hunebedcentrum volgt u het spoor terug naar de hunebedbouwers. Wie 
waren deze mensen? Hoe woonden ze? Wat deden ze zoal de hele dag? Hoe 
bouwden ze de hunebedden? Veel van deze vragen worden beantwoord in het 
Hunebedcentrum. Op sommige vragen hebben we geen antwoord, omdat veel 
niet bekend is uit de prehistorie, maar wie weet wat de toekomstige technieken 
ons aan inzichten brengen…
In het museum wordt het verhaal verteld over deze mysterieuze
megalithische graven en de mensen die ze hebben gebouwd. Er wordt
ingegaan op vragen als: “Wie heeft ze gebouwd? En hoe? Maar vooral
ook waarom ze zijn gebouwd.” Op sommige vragen zijn nog geen duidelijke
antwoorden maar er wordt wel al een tipje van de sluier opgelicht.

Wisselexpositie, museumwinkel en museumcafé
Naast de vaste expositie is in het Hunebedcentrum altijd een wisselexpositie 
te zien, deze bevindt zich in het museumgedeelte en heeft verband met de 
hunebedden en/of de prehistorie.
Tevens vindt u in het gebouw ook de museumwinkel met souvenirs, 
streekproducten, boeken en andere spullen.
Uiteraard is er ook een museumcafé waar u even rustig van een kopje koffie 
kunt genieten of een lunch kunt bestellen.
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D27, het grootste hunebed van Nederland

Maak kennis met de hunebedbouwers
In het Hunebedcentrum heeft u kennis gemaakt met de hunebedbouwers. Dan 
is het nu tijd om het meest bijzondere bouwwerk van deze mensen te zien; het 
hunebed. 
Het hunebed dat naast het Hunebedcentrum ligt, is het grootste hunebed van 
Nederland. Met haar enorme lengte van bijna 23 meter is het onvoorstelbaar 
dat dit 5.000 jaar geleden met zeer beperkte middelen is gebouwd. 

Het oorspronkelijke hunebed
En dan te bedenken dat het oorspronkelijke hunebed nog veel unieker was dan 
wat op dit moment zichtbaar is. Want over het originele hunebed zat nog een 
heuvel van zand en plaggen en het was wind- en waterdicht gemaakt. 
Deze hunebedden zijn architectonisch zo bijzonder en dat al meer dan 5.000 
jaar geleden, en zelfs in de tijd dat de piramides er nog lang niet waren.

Opgraving van D27
Het hunebed is als eerste opgegraven in 1685 door Titia Brongersma. Helaas 
zijn de vondsten door de loop van de jaren verloren gegaan. Maar het hunebed 
is daarna nooit meer opgegraven.
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HET GROOTSTE HUNEBED
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UNESCO EXPEDITIEPOORT
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De expeditiepoort IJstijden en Prehistorie van 
Geopark de Hondsrug

Wat is een Geopark?
Sinds 2013 is het Hondsruggebied officieel onderdeel van het
internationale netwerk van geoparken. Geoparken zijn sinds eind 2015 
een aparte groep binnen het UNESCO werelderfgoed. In de wereld zijn 
er iets meer dan 100 geoparken.
Dat betekent dat het Hondsruggebied is uitgeroepen tot een van 
de meest unieke gebieden in de wereld,  wanneer het gaat om de 
ontstaansgeschiedenis. Deze geschiedenis heeft alles te maken met de 
ijstijden die het gebied hebben gevormd. 

Gebiedsgeschiedenis
Geopark de Hondsrug richt zich bij het ontsluiten van haar
gebiedsverhaal op de inwoners, het onderwijs en op het toerisme.
De talloze verhalen over bewoners die door de eeuwen heen het
gebied hebben bevolkt worden steeds belicht vanuit de geologische
ontstaansgeschiedenis. Middelen zijn gidsen, kaarten, een fotoarchief
en filmmateriaal. Ook wordt ieder jaar een Geoparkweek georganiseerd.

Het verhaal van 150.000 jaar geschiedenis
De expeditiepoort bevindt zich in het Kenniscentrum van het 
Hunebedcentrum.
In de expositie van de Expeditiepoort kunt u het verhaal
van 150.000 jaar ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied
ontdekken: over ijstijden, mammoeten, neanderthalers,
ijzertijdboeren en andere voorouders in Drenthe. Het verhaal loopt door 
tot aan de Middeleeuwen.
In de expositieruimte wordt het verhaal van het Hondsruggebied verteld 
aan de hand van vondsten, bodemprofielen en animaties.
Ook kunt u zelf de Hondsrug digitaal ontdekken via de interactieve tafel 
die u meeneemt naar de bijzondere ijstijden en prehistorische locaties op 
de Hondsrug.
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Het Oertijdpark

Beleef de prehistorie
Het Oertijdpark kunt u vinden tegenover de ingang van het museum.
In het Oertijdpark ziet u het verhaal van 150.000 jaar geschiedenis van het 
Hondsruggebied, zoals dat tentoongesteld is in de Expeditiepoort, op ware 
grootte. Daar kunt u ervaren hoe onze voorouders leefden in hun boerderijen.

Een wandeling door 150.000 jaar geschiedenis
U maakt in het Oertijdpark een wandeling door de geschiedenis. Langs 
het pad ziet u objecten uit de prehistorie op ware grootte. Via replica’s 
van bouwwerken en objecten uit de prehistorie krijgt u een idee van onze 
boeiende geschiedenis. Hierbij moet u denken aan een rendierjagershut, 
een veenweg, een tempeltje gevonden in het veen, boerderijen uit de 
steentijd, bronstijd en ijzertijd inclusief de akkers. Regelmatig zijn er speciale 
activiteiten zodat u echt het gevoel krijgt terug te zijn in het verre verleden, de 
tijd van onze voorouders. 

Wat is er nog meer te zien in het Oertijdpark
In het Oertijdpark is naast deze tijdreis nog meer te beleven, Voor kinderen is 
hier tevens de mogelijkheid om het blotevoetenpad te bewandelen. Daarnaast 
kunt u ook genieten van de natuur in de vorm van een prachtig aangelegde 
vlindertuin. 

Oog in oog met een prehistorisch mens
In alle schoolvakanties kunt u in het Oertijdpark prehistorische mensen in 
levende lijve ontmoeten. Ze nemen u mee in hun wereld en laten u zien hoe 
het er aan toe ging in de prehistorie. Buiten deze perioden kunt u speciale 
rondleidingen boeken met oermens, met of zonder activiteiten.
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OERTIJDPARK
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KEIENTUIN
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De keientuin

Keien in soorten en maten
Op weg naar de parkeerplaats, achter het Hunebedcentrum, ziet u een
grote hoeveelheid keien bij elkaar liggen, groot en klein en in verschillende 
kleuren. Al deze vele duizenden keien bij elkaar vormen de grootste 
keientuin
van Nederland. Alle zwerfkeien die u hier ziet zijn door de ijstijd naar
Drenthe gebracht. Ze hebben allemaal een lange reis afgelegd om hier te 
komen, sommige komen helemaal uit Finland. Laat uw fantasie eens gaan 
en bedenk eens hoe bijzonder het is dat deze zwerfstenen, waarvan sommige 
wel anderhalf miljard jaar oud zijn hier zomaar liggen. Nadat ze tijdens de 
voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, hiernaartoe zijn getransporteerd 
door kilometer-dik ijs. Bij enkele zwerfkeien staat een bordje zodat u kunt 
zien waar ze vandaan komen. U treft er een bijzonder grote variatie. U zult 
ontdekken dat iedere kei anders is en een eigen soortnaam heeft.

Ontstaan van de keientuin
Deze unieke tuin is met zijn vele zwerfstenen in oktober 2009 geopend. De 
stenen, die u in de Keientuin ziet, zijn verzameld door Jannes van Echten, 
die een jaar lang door Drenthe heeft gereisd en alle stenen bij elkaar heeft 
gezocht. De keien zijn door de mensen uit Drenthe geschonken en daarmee 
is het een tuin gemaakt door de Drentse bevolking. De determinatie van de 
zwerfstenen wordt gedaan door Harry Huisman, een expert op het gebied 
van zwerfstenen.
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Arrangementen 

Een uitgebreid bezoek 
Een dagje Hunebedcentrum bestaat uit een bezoek aan het  Hunebedcentrum, 
het grootste hunebed van Nederland, de Expeditiepoort IJstijden en Prehistorie 
van Geopark de Hondsrug, het Oertijdpark en de Keientuin. Dit bezoek is te 
combineren met diverse activiteiten, zoals een rondleiding, een wandeling en/
of fietstocht. Mocht uw gezelschap iets actiever bezig willen, dan kunt u tal van 
workshops volgen om u zo in de tijd van de hunebedbouwers te wanen. 
Deze arrangementen kunnen elke dag plaatsvinden tijdens de openingstijden. 
Buiten openingstijden zullen extra kosten worden berekend. Wij gaan uit van 
groepen met minstens 15 personen. Bij groepen met minder personen worden 
de arrangementen tegen een meerprijs aangeboden. 

Arrangementen horeca
Wilt u het bezoek aan het museum uitbreiden met een drankje? Om uw 
dag compleet te maken kunt u genieten van een echte oerlunch in het 
museumcafé. Of u kunt met uw gezelschap bijkomen met een van onze koffie- & 
theearrangementen met lekkers. Zelfs buffetten behoren tot de mogelijkheden.

Op maat gemaakt
Wilt u de groep meenemen op de fiets door het Drentse land? Of wilt u ’s avonds 
nog een programma draaien op het terrein van het Hunebedcentrum? 
In overleg is er heel veel mogelijk. Wij zullen samenwerking met u een 
onvergetelijk, op maat gemaakt, groepsuitje organiseren.

Reserveren
U kunt reserveren bij de afdeling Reserveringen via 0599 – 236 374 of 
reserveringen@hunebedcentrum.nl. Wij raden u aan minimaal twee weken 
van te voren te reserveren. U ontvangt een geheel vrijblijvende offerte. Voor de 
reserveringsvoorwaarden van uw arrangement, kunt u naar onze website gaan 
en klikken op “Reserveringsvoorwaarden” Of u neemt telefonisch contact op en 
dan zenden wij u een papieren exemplaar toe.
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ARRANGEMENTEN
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RONDLEIDINGEN



Rondleidingen

Het Hunebedcentrum beschikt over enthousiaste museumgidsen die u graag
rondleiden door de vaste tentoonstelling, langs onze tijdelijke exposities, door 
het museumgebouw en over het buitenterrein. Rondleidingen in het Engels, 
Duits of Drents behoren tot de mogelijkheden. De rondleiding duurt 60-
75 minuten, afhankelijk van wensen van uw gezelschap. De kosten voor een 
rondleiding, ongeacht thema, bedragen €2,50 p.p., excl. entree.

U kunt kiezen uit de volgende rondleidingen:
Volg het spoor van de hunebedbouwers (inclusief film & hunebed)
Ontdek de geheimen achter de hunebedden en de hunebedbouwers. De gids
zal u meenemen langs de vaste expositie over de Trechterbekercultuur,
maar ook bezoekt u het grootste hunebed van Nederland: D27. 

Met de archeoloog door het museum (inclusief film & hunebed)
Ontdek de geheimen achter de hunebedden en de hunebedbouwers. 
Een echte archeoloog zal u meenemen langs de vaste expositie over de 
Trechterbekercultuur,
maar ook bezoekt u het grootste hunebed van Nederland: D27. De nieuwste 
ontdekkingen worden verteld.  

Een tijdreis van 150.000 jaar (inclusief expeditiepoort)
Deze rondleiding start in de expeditiepoort IJstijden en Prehistorie en gaat
vervolgens verder door het Oertijdpark.
Duizenden jaren al wonen er mensen op de Hondsrug. De Hondsrug heeft
een geschiedenis die haar weerga niet kent. Een gebied vol spannende
verhalen. Met de gids zult u deze verhalen ontdekken, zowel over de
ijstijden als de prehistorie. Na het bezoek aan de expeditiepoort gaat u met
de gids een tijdreis maken in het Oertijdpark: een reis van ruim 150.000 jaar.

Een Oertijdreis van 150.000 jaar met een oermens
Een oermens neemt u mee op een tijdreis van ruim 150.000 jaar. Ontdek
hoe de ijstijden Drenthe hebben gevormd. Beleef hoe de mensen in de
prehistorie leefden. Kijk met andere ogen naar het landschap, de flora en
fauna. Ontrafel de geheimen achter de hutten, het huis, de boerderijen, en
meer.
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Wandelen op de Hondsrug

Hunebedcentrum als startpunt
Vanuit het Hunebedcentrum zijn verschillende routes te kiezen. Deze
wandel- en fietsroutes laten u de hunebedden en andere archeologische
monumenten in de omgeving van Borger zien. De routes zijn te verkrijgen bij 
het Hunebedcentrum.

Wandelroutes
Vanaf het Hunebedcentrum kunt u interessante wandelingen maken door
een prachtig landschap waarbij 150.000 jaar geschiedenis te beleven valt.
De volgende wandelroutes zijn speciaal voor u gemaakt om vanaf het
Hunebedcentrum te wandelen, u kunt ze als PDF downloaden via de website 
of kopen in de museumwinkel:
 1. Buunerbult – 6 kilometer
 2. Gletsjerkuilwandeling – 11,1 kilometer
 3. Elfhunebeddentocht – 13,7 kilometer
 4. Door Drentse heuvels – 12.7 kilometer
 5.  Bult en dal – 12,3 kilometer
 6. Tocht naar de sterren – 12,9 kilometer
 7. Langs zeven heuveltjes naar een hunebed – 16,8 kilometer
 8. Van hunebedden naar oorlogsmonumenten – 20,6 kilometer

Wandelen met gids
Voor nog meer achtergrond informatie over het gebied waar u wandelt gaat 
u op pad met een van onze gidsen. Zij vertellen u alles over het gebieden de 
bezienswaardigheden vanuit een geologisch en/of prehistorisch perspectief.
De kosten van een wandeling met gids zijn €2,50 p.p. exclusief entree.

De volgende wandelingen met gids zijn mogelijk:
 0 Hunebeddentocht Bronneger 
     Duur: 2 uur - 6 kilometer 
 0 IJstijden en prehistorie tocht Drouwenerzand 
     Duur: 3 uur - 9 kilometer
 0 IJstijdenexpeditie Ees
     Duur: 3 uur - 9 kilometer
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WANDELEN
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FIETSEN
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Fietsen op de Hondsrug

Hunebedcentrum als startpunt
Vanuit het Hunebedcentrum zijn verschillende routes te maken. Deze
wandel- en fietsroutes laten u de hunebedden en andere archeologische
monumenten in de omgeving van Borger zien. De routes zijn te verkrijgen
bij het Hunebedcentrum.

Fietsroutes
Vanaf het Hunebedcentrum kunt u interessante fietsroutes maken door een
prachtig landschap waarbij 150.000 jaar geschiedenis te beleven valt.
De volgende fietsroutes zijn speciaal voor u gemaakt om vanaf het
Hunebedcentrum te fietsen, u kunt ze als PDF downloaden via de website of 
kopen in de museumwinkel:
 - Vijf hunebedden op een rij – 6,1 kilometer
 - Hunebedden bossen en heide – 13,7 kilometer
 - Langs pingo’s en de mythische stad Hunsow – 35,9 kilometer
 - Langs hunebedden, zandverstuivingen en bossen – 33,6 kilometer 
 - Langs Drentse reuzen – 33,8 kilometer
 - Hunebedtocht – 52,6 kilometer

Fietsen met gids
Vanaf het Hunebedcentrum kunt u interessante fietstochten maken door een 
prachtig landschap waarbij 150.000 jaar geschiedenis te beleven valt onder 
leiding van een gids. De kosten van een fietstocht met gids zijn €4,50 p.p. 
exclusief entree.

De volgende fietstochten met gids zijn mogelijk:
 0 Hunebeddentocht Bronneger 
     Duur: 1 uur – 6 kilometer
 0 IJstijdentocht Drouwenerzand 
     Duur: 2 uur – 9 kilometer
 0 IJstijdenexpeditie Ees 
     Duur: 2 uur – 9 kilometer
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Workshops

Ontdek uw prehistorische talenten
In het Oertijdpark kunt u ontdekken waar u talent voor had in prehisto-
rie. Samen met de familie, vrienden of collega’s gaan de handen uit de 
mouwen. 

Over de workshops
De workshops duren ongeveer een uur en kosten €2,50 p.p., exclusief 
entree. 

Workshops
Afhankelijk van de grootte en interesse van de groep kunt u kiezen uit 
de
volgende workshops:
 - VAN VONK TOT VUUR 
    Leer vuur maken op prehistorische wijze.
 - OERGEZOND KOKEN 
    Leer koken en voedsel bewaren als in de prehistorie. 
    Proeven mag uiteraard.
 - BOOG EN SPEER 
    Leer jagen van speerwerpen tot aan boogschieten
 - ZWAARD EN SCHILD 
    Leer zwaardvechten, maar ook jezelf verdedigen met een 
schild.
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WORKSHOPS
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Activiteiten 2017-2018

Vakantie-programma
Elke vakantie kunt u op ontdekking gaan naar de mensen uit 
de prehistorie, ze zullen u alles leren over hun huizen, over hun 
gereedschappen en over hun vaardigheden.

Activiteitenagenda
Buiten de vakanties om, maar ook in de vakanties worden ook vaak 
lezingen, workhops en activiteiten georganiseerd. Voor een actueel 
beeld kunt u een kijkje nemen op de site: www.hunebedcentrum.eu/
activiteiten/
En ook bij het museum hangen overal activiteitenposters met daarom de 
activiteitenagenda.
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Horeca

Museumcafé
Het museumcafé biedt leen keur aanversnaperingen, koffie, thee en 
broodjes. Vanuit het museumcafé heeft u een prachtig uitzicht op de 
bosrijke omgeving en de museumbrink. Het terras heeft uitzicht op 
het hunebed en is gelegen naast het museumcafé. Museumcafé De 
Trechterbeker is vrij toegankelijk.
De catering wordt verzorgd door het Hunebedcentrum. Horeca-
arrangementen kunnen plaatsvinden tijdens openingstijden. Voor 
arrangementen buiten deze openingstijden geldt een meerprijs.
Horeca-arrangementen kunnen geboekt worden vanaf 10 personen.

Arrangementen koffie & thee
De koffie of thee wprdt geserveerd in een design trechterbeker. Deze 
trechterbekers zijn speciaal voor het Hunebedcentrum ontworpen door 
het bedrijf Royal Goedewaagen. 

Een vleugje prehistorie     € 3,50 p.p. 
Een kop koffie/thee met heerlijke hunebedkoek of Drentse Turf.

Altijd lekker       € 5,00 p.p. 
Een kop koffie/thee met appeltaart met slagroom
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HORECA
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HORECA
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Horeca

Lunches 
Bij de lunches staat het Drentse boerenleven centraal. Tijdens deze 
lunch proeft u het echte boerenleven. 

Boerenlunch       € 15,00 p.p.
Geniet onder andere van: Boerensoep, diverse broden (vers 
afgebakken), boerenleverworst, 2 soorten kaas, 2 soorten vleeswaren, 
gekookte eieren, zoet beleg, melk, karnemelk, koffie, thee, fruitsalade. 

Landelijke lunch       € 17,50 p.p.
Boerensoep, diverse broden (vers afgebakken), 1warm gerecht, 3 
soorten kaas, 3 soorten vleeswaren, leverworst, droge worst, zoet beleg, 
melk, karnemelk, jus d’orange, koffie, thee, fruitsalade. 

Borrelarrangementen 
De prijzen zijn inclusief twee drankjes en twee hapjes p.p. 

Trechterborrel        € 7,- p.p. 
Assortiment van luxe borrelhapjes

Vuurboogborrel       € 6,- p.p.
Bittergarnituur 

Andere wensen?
Heeft u bijzondere wensen (buffet, bbq, o.i.d.); in overleg is veel 
mogelijk. 
Tevens horen wij graag van te voren met welke allergenen er rekening 
gehouden moet worden.
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Workshops

Ontdek uw prehistorische talenten
In het Oertijdpark kunt u ontdekken waar u talent voor had in prehisto-
rie. Samen met de familie, vrienden of collega’s gaan de handen uit de 
mouwen. 

Over de workshops
De workshops duren ongeveer een uur en kosten €2,50 p.p., exclusief 
entree. 

Workshops
Afhankelijk van de grootte en interesse van de groep kunt u kiezen uit 
de
volgende workshops:
 - VAN VONK TOT VUUR 
    Leer vuur maken op prehistorische wijze.
 - OERGEZOND KOKEN 
    Leer koken en voedsel bewaren als in de prehistorie. 
    Proeven mag uiteraard.
 - BOOG EN SPEER 
    Leer jagen van speerwerpen tot aan boogschieten
 - ZWAARD EN SCHILD 
    Leer zwaardvechten, maar ook jezelf verdedigen met een 
schild.
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ZAKELIJKE ARRANGEMENTEN
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OER-WALKING LUNCH/DINNER
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OER-WALKING LUNCH/DINNER

Horeca

Lunches 
Bij de lunches staat het Drentse boerenleven centraal. Tijdens deze 
lunch proeft u het echte boerenleven. 

Boerenlunch       € 15,00 p.p.
Geniet onder andere van: Boerensoep, diverse broden (vers 
afgebakken), boerenleverworst, 2 soorten kaas, 2 soorten vleeswaren, 
gekookte eieren, zoet beleg, melk, karnemelk, koffie, thee, fruitsalade. 

Landelijke lunch       € 17,50 p.p.
Boerensoep, diverse broden (vers afgebakken), 1warm gerecht, 3 
soorten kaas, 3 soorten vleeswaren, leverworst, droge worst, zoet beleg, 
melk, karnemelk, jus d’orange, koffie, thee, fruitsalade. 

Borrelarrangementen 
De prijzen zijn inclusief twee drankjes en twee hapjes p.p. 

Trechterborrel        € 7,- p.p. 
Assortiment van luxe borrelhapjes

Vuurboogborrel       € 6,- p.p.
Bittergarnituur 

Andere wensen?
Heeft u bijzondere wensen (buffet, bbq, o.i.d.); in overleg is veel 
mogelijk. 
Tevens horen wij graag van te voren met welke allergenen er rekening 
gehouden moet worden.
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Het Hunebedcentrum is dagelijks geopend. 
Behalve Eerste Kerstdag, Oudjaarsdag en 

Nieuwjaarsdag.
 

Maandag t/m vrijdag  
10.00 – 17.00 uur  

Zaterdag, zondag en 
feestdagen  

11.00 – 17.00 uur

www.hunebedcentrum.eu | Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger| 0599 236 374 | info@hunebedcentrum.nl


