Creatieve & Actieve Workshops
Voor bedrijven & particulieren

Alle workshops zijn inclusief:

Welkomstdrankje en hapje
Inclusief btw
Groepsfoto
Locatie
Materialen
Professionele begeleiding

Lunch Arrangementen

Lunch Arrangement - per persoon -

€ 11,75

Koffie van verse bonen & biologische losse Thee
2 soorten belegde broodjes, combi van mini en luxe of sandwiches
Gevulde wrap (vis, vlees, vega)
Glaasje met verse stukjes fruit of handfruit
Verschillende dranken: vruchtensap, melk, karnemelk

Lunch Picknick pakket, inclusief bestek, servetten en glaasjes - per persoon - € 15,75
-

Tarwe Bol - avocado / tomaat / komkommer / rode ui
Luxe brood - gepluisde kip
Chicken wings
Gevulde wrap (vis, vlees, vega)
Salade
Hartige snack of taartje
Vers fruit
Pakje Melk of karnemelk
Blikje Frisdrank of vruchtensap
Flesje Water
Flesje Wijn of prosecco of alcoholvrij

Arrangement High tea- per

€ 19,50

persoon

Arrangement Tapas diner- per

€ 21,95

persoon

Arrangement Drie gangen menu- per

persoon

€ 23,50

Drankarrangementen

Drankjes worden op basis van nacalculatie berekend of er kan ook een drankarrangement
per persoon afgekocht worden.
-

Drankarrangement 1- Bieren, wijnen, Frisdrank- 2,5 uur
Drankarrangement 2- Bieren, Wijnen, Frisdrank- 3 uur
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€ 9,95
€ 11,50

Creatieve workshops

Wilt u gezellig creatief bezig zijn tijdens een bedrijfsuitje, een interactieve gedeelte tijdens
uw bijeenkomst of tijdens een gezellig uitje met vrienden of familie.
1,5 - 3 uur | per persoon vanaf € 25,00 | vanaf 8 personen
Keuze uit:
Customizing | pimpen
Schilderen

Tijdens deze workshops customizing en- schilderworkshops laten we graag zien aan
deelnemers, dat ook zij creatief kunnen zijn. Via een korte maar duidelijke uitleg, wordt je als
deelnemer professioneel begeleidt. Tijdens onze creatieve workshop gaat het om een
creatie maken waar je trots op mag zijn, met de hoop jou persoonlijke creatieve kant verder
op te wekken. De basis ingredienten voor deze workshops zijn gezelligheid, het gebruik van
kleur, ruimte om te experimenteren, muziekje, drankje en sfeer!

2,5 uur | per persoon vanaf € 27,50 | 5-8 personen
Beauty workshop

Samen een Beauty workshop volgen als bedrijfsuitje, teambuilding, relatiedag, familiereünie,
vrijgezellenfeestje, verjaardag, vriendendag, ladies day of verwendag.
In een gezellige, ontspannen sfeer, leer je stap voor stap onder professionele begeleiding de
make-up technieken en persoonlijk advies voor een ieder. Deze workshop kan
gecombineerd worden met een van de onderstaande arrangementen.
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Actieve workshops

Onze actieve workshops richten zich vooral op het bewegen. Deze workshops zijn tevens
een ideale invulling tijdens een teambuilding, relatiedag, verjaardag, vrijgezellenfeest of een
vrienden- of familiedag. Deze workshops kunt u eventueel combineren met onze tapas of
een drie gangen keuze diner. Actieve workshops van Urban OUTKA, zijn gewoon
samenwerken in en genieten van een relaxte en gezellige sfeer!
1 uur | per persoon vanaf €18 | vanaf 12 personen
Keuze uit:
Salsa
Merengue
Zouk

Gezellig samen een dansworkshop volgen op swingende latin muziek?
Tijdens deze bewegende workshops leer onder professionele begeleiding, de basis
danspassen met elkaar. Vooral plezier maken staat hier centraal. U doet de dansschoenen
aan en wij zorgen voor de sfeer!

3 uur |  per persoon vanaf € 52,50| vanaf 10 personen
Keuze uit:
Segway tour
Elektrische scooter

Ontdek Utrecht in drie uur tijd op een hippe Segway of elektrische Scooter. De tour kan een
actieve break zijn; voor of na een vergadering, een gezellige tour in Utrecht,
bedrijvenbezoek, teambuilding uitje, relatiedag of gewoon samen een inspirerende tour.
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