Museum bezoek vanaf 4 uur inclusief
verzorgd buffet, vanaf 20 personen.
Het opstarten van een historische motor

Museum bezoek vanaf 3 uur inclusief
verzorgde lunch, vanaf 20 personen.
Het opstarten van een Kromhout motor

* Onbeperkt drinken (non-alcohol en alcohol)
* Stokbrood met kruiden boter
* Huisgemaakte seizoensoep ( keuze in overleg)
* Boeren gehaktballen
* Vers gestoomde bloemkool/ broccoli
* Kip saté
* Huisgemaakte salades, keuze in overleg
* Verse polder patatten
* Toetje in overleg

*
*
*
*
*
*

€ 45,00 P.P.

€ 22,50 P.P.

Onbeperkt drinken (non alcohol en alcohol)
Diverse belegde broodjes
Melk, karnemelk en frisdrank
Een warme snack (keuze in overleg)
Huisgemaakte seizoensoep (keuze in overleg)
Fruit van de lokale boeren

Kids-prijs, tot 3 jaar gratis, tot 12 jaar € 15,00

Museum bezoek vanaf 4 uur inclusief
verzorgde BBQ, vanaf 20 personen.
Diverse demonstraties van motoren en machines

*
*
*
*
*

Onbeperkt drinken (non alcohol en alcohol)
Uitgebreid vleespakket met diverse soorten
Huisgemaakte salade, (keuze in overleg)
Stokbrood met kruidenboter
Verse polder patatten

* Toetje

€ 40,00 P.P.

Parkeren is gratis, er veel ruimte op eigen terrein.
Uw allergieën en/of dieet wensen kunnen worden doorgegeven, hier houden we rekening mee.

Ook is ons museum
geschikt voor het houden van:
Museum bezoek vanaf 3 uur inclusief
het opstarten van de historische Industrie motor
uit 1935 of een andere vooroorlogse motor.
Vanaf 20 personen.

* Evenementen

* Oldtimer dagen

* Vergaderingen

* Bijeenkomsten

* Feestjes

* Bedrijfsuitjes

* Bruiloften

* Trouwlocatie

* Cursuslocatie

* Workshoplocatie

* Fotoshoots

* Educatie

Mechanisch Erfgoed Centrum

Lunch en BBQ
Arrangementen

Vrijwilliger Rob Triest geeft demonstraties
mand en korf vlechten, (ook een cursus)

De openingstijden zijn:
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Altijd open op afspraak, voor groepen
7 dagen per week

* Koffie, thee of frisdrank
* Appeltaart met slagroom

€ 12,50 P.P.
voor

Elke 3de zaterdag en zondag
van de maand

€ 7.50 P.P. Snackwagen erbij

Stoomweekend
Collega stomers welkom

Rondleiding van ongeveer een uur
bij te boeken voor € 25,=
U kunt ook uw eigen arrangement
samenstellen of langer laten duren.
Laat het ons weten en wij
geven u de prijs door.
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©, Jaap Hospers

Oude ambachten- en motorenmuseum,
en een kenniscentrum van oude technieken.
Op de bodem van de Zuiderzee

Tel. 0321-325139
nadine.huisman@mecmuseum.nl

mecmuseum.nl
Dronterweg 29

8251 PA
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