ARRANGEMENTEN
Geachte mevrouw / meneer,
Dank voor uw belangstelling voor ons kart- en partycentrum Van der Ende Racing
Inn. Onderstaand zetten wij de verschillende activiteiten- en eetarrangementen op
een rij. Dit is echter slechts een greep uit de vele mogelijkheden die wij aanbieden.
In overleg stellen wij graag een totaal arrangement voor u samen. Het resultaat?
Een bijeenkomst of feestje dat u en uw gasten niet snel zullen vergeten!

Wij hopen u hiermee een goede indruk te kunnen geven van de vele
mogelijkheden die wij bieden. Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u
vanzelfsprekend contact met ons opnemen.
Wij ontvangen u graag als gast in ons kart- en partycentrum!
Met vriendelijke groet,
Team Van Der Ende Racing Inn

Van der Ende Racing Inn
Nieuweweg 57K, 2685AS Poeldijk
0174-445000 | vanderende.com

KART ARRANGEMENTEN
De grootste indoor kartbaan van Europa heeft buiten een normale heat karten van
10 minuten heel wat spectaculairs te bieden voor groepen.
Voor groepen vanaf 12 personen hebben we de volgende kart arrangementen met
een echt race element te bieden!

Mini Grand Prix								40,De deelnemers rijden eerst een 10 minuten durende kwalificatie. Na de kwalificatie
is er een onderbreking voor een drankje en/of een warm hapje. Na de pauze
gaan alle ‘coureurs’ de finale van 10 minuten rijden, welke begint met een heuse
startopstelling. Na de finale is er een huldiging op het podium inclusief 3 bekers!

Grand Prix									50,Ook bij de Grand Prix rijden de deelnemers eerst een kwalificatie van 10 minuten.
Daarna vindt de halve finale plaats van 10 minuten en daarna pas de grote finale
van eveneens 10 minuten. Beide finales gaan van quitte dmv een startopstelling.
Na de finale worden de eerste 3 gehuldigd op het podium met 3 grote bekers!

Halfuursrace								50,Direct na een kwalificatie van 6 minuten beginnen de deelnemers, dmv een
startopstelling, aan een race van een half uur. Na 30 minuten wordt de winnaar
afgevlagd. De drie beste deelnemers krijgen vervolgens een officiële huldiging op
het podium, compleet met 3 bekers!

1 of 2 uurs endurance race
Voor grotere groepen kunt u ook voor een heuse 1 of 2 uurs endurance race
kiezen! Na een kwalificatie van 6 minuten beginnen de deelnemers aan een race
van één uur of twee uur. De 1- en 2 uurs-races worden altijd in team verband
gereden. De drie teams die de meeste ronden hebben afgelegd krijgen een
huldiging op het grote podium, compleet met 3 bekers!
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3D GLOW MINIGOLF
3D glow in the dark minigolf
De eerste 3D glow in the dark minigolf van Nederland!
Een unieke ervaring waarbij al je zintuigen op de proef gesteld zullen worden.
Probeer met zo min mogelijk slagen de obstakels op de 18 holes te overwinnen.
De 18 holes bevinden zich in 5 ruimtes met de thema’s onderwater, action heroes,
ice age, space en dino’s. Alle ruimtes zijn glow in the dark 3D uitgevoerd!
Door middel van de 3D bril waant u zich echt in de wereld van het thema.
Een supercoole ervaring voor jong en oud!
Het is erg leuk om de glow minigolf uit te breiden met lasergamen of karten!

3D glow minigolf							10,Actie: 1 glow minigolf & 1 heat karten samen voor maar 24,-!
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LASERGAMES
De grootste en meest spectaculaire arena van Nederland!
Vergeet uw X-box of playstation! Voor de echte battle spanning moet u vanaf nu
in Poeldijk zijn! De Lasergame-arena is uitdagender dan dat u met paintball zult
ervaren. U waant zich in een donkere, oude, verlaten haven. De “haven” bestaat
uit een groot mysterieus doolhof met grandioze geluids-, rook- en lichteffecten.
Er wordt bij Van der Ende Racing Inn gespeeld met de laatste evolutie van de
LaserMaxx game vesten en geweren. U kunt een echt gevecht uitvechten doordat
ieder team met een eigen kleur laserstraal schiet! Dit tot een maximaal van 6
verschillende teams!
De arena is volledig uitgerust met landmijnen en extra features. Zodat u niet alleen
met een geweer kunt schieten, maar ook met heuse mitrailleurs! Na de game krijgt
iedereen een scorekaart met de statistieken van alle deelnemers. Onze capaciteit is
maximaal 20 personen per game. (minimale lengte 1.30 m)
Lasergamen is de perfecte invulling van o.a. familiedagen, personeelsfeesten,
verjaardagspartijtjes en vrijgezellenparty’s!

Lasergame								10,Actie: 1 lasergame & 1 heat karten samen voor maar 24,-!
Actie: 3 keer lasergamen voor maar 27,-!
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KINDER KARTEN
Karten voor de kampioenen van de toekomst!
Door de speciale kinderkarts is het ook mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar
of kleiner dan 1.50 m om te karten! Er is een speciale baan gemaakt om kinderen
op een veilige manier rond te laten racen! De ruim 600 meter lange baan die over
de officiële start-finish gaat is in zijn geheel gelijkvloers zodat de kinderen niet
omhoog of omlaag hoeven over de fly-overs heen. De minimale lengte voor de
speciale kampioenenbaan is 1.40 m. Er wordt geracet met karts die speciaal voor
de kinderen zijn aangepast en uiteraard zijn deze karts ook uitgevoerd met een
veiligheidsgordel en een verstelbare stoel.

Heat karten								17,Actie: Iedere maandag karten voor maar 15,- p.p.!
Actie: Iedere 3e heat voor 10,-! Op maandag de 3e heat zelfs voor maar 7,50 p.p.!
Actie: 1 heat karten & 1 keer lasergame samen voor maar 24,- p.p.!
Actie: 1 heat karten & 1 glow minigolf samen voor maar 24,-p.p.!

Kinder kartlessen
Elke “zondagmorgen” (9:00 tot 13:30) verzorgt KWM Racing de kartlessen. Een
professioneel raceteam, dat inmiddels meer dan 700 kinderen heeft getraind,
verzorgt wekelijks indoor karttrainingen. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op
de site van Stichting KWM Racing www.kwmracing.nl
(Minimale lengte alleen tijdens de KWM kartlessen is 1.25 m)
Elke “zondagavond” (19:00 tot 20:00) verzorgt N.J.I.K.V. de kartlessen. Tijdens de
les wordt er natuurlijk veel gereden maar wordt er ook aandacht besteed aan de
theorie en andere praktische zaken om je prestaties te kunnen verbeteren.
Voor meer info kunt u terrecht op www.njikv.nl
(Minimale lengte alleen tijdens de N.J.I.K.V. kartlessen is 1.30 m)
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KINDERFEESTJES!
Het mooiste en gaafste kinderfeestje organiseren?
Van Der Ende Racing Inn neemt graag al uw zorgen uit handen met de feestelijke
all-in arrangementen! De kinderfeestjes zijn te boeken vanaf 6 personen tot en
met de leeftijd van 13 jaar. Ieder feestje is nog uit te breiden met een heat karten,
lasergame of glow minigolf. Tijdsindicatie is tussen de 1,5 en 2,5 uur.

Kinderfeestje 3D glow in the dark minigolf		

15,50

1 keer 18 holes 3D glow in the dark minigolf
Patatje met een frikandel of kroket en onbeperkt limonade.

Kinderfeestje Mix							23,50
1 keer 12 minuten lasergamen én (minimale lengte 1.30 m)
1 keer 18 holes 3D glow in the dark minigolf
Patatje met een frikandel of kroket en onbeperkt limonade.

Kinderfeestje Lasergame						23,50
2 keer 12 minuten lasergamen (minimale lengte 1.30 m)
Patatje met een frikandel of kroket en onbeperkt limonade.

Kinderfeestje Karten							26,50
2 keer 7 minuten karten (minimale lengte 1.40 m)
Patatje met een frikandel of kroket en onbeperkt limonade.
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ESCAPE ROOMS
Ook bij Van der Ende Racing Inn, 2 escape rooms!
Met trots kunnen wij u vertellen dat we de meest spannende en toonaangevende
escape rooms naar Poeldijk hebben weten te halen! 3 jaar lang stonden deze
escape rooms op nr.1 op de trip-advisor van Amsterdam!
Deze twee uniek ingerichte en zeer verschillende escape rooms zijn zo doordacht
en uitdagend dat u de beide escape rooms echt móet ervaren!

#1 The Riddle Master
Bij deze escape room is het doel niet om te ontsnappen, maar om in 60 minuten
zoveel mogelijk raadsels op te lossen. Er zijn zoveel kleine uitdagingen dat u keer
op keer enthousiast wordt als u een raadsel heeft opgelost! Dit maakt het erg leuk
om te spelen met familie, vrienden of collega’s! Hoe ver komt u met uw groep?

#2 The Hacker
Chr0nos is een bekende hacker, zijn identiteit zal worden onthuld door de
talentvolle aanklager mevrouw Smith. Geruchten doen de ronde op het “dark net”
dat Chr0nos er alles aan zal doen om dit te voorkomen. Uw taak als team is om te
voorkomen dat mevrouw Smith iets overkomt. U heeft een high-tech controlekamer
tot uw beschikking en u zult robotarmen, computers, kabels, minicamera’s
gebruiken en veel meer om deze taak te vervullen.

1 Escape room 							120,(2-6 pers.) voor 60 min speeltijd.
Tijdsindicatie 1uur 20min

Actie: 2 Escape rooms tegelijkertijd 			
(4-12 pers.) voor 2x 60 min speeltijd.
Tijdsindicatie 1uur 20min (tegelijkertijd)
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200,-

ETEN & DRINKEN
Heerlijk genieten van onze onbeperkt BBQ, buffetten of
à la kart gerechten!
Karten en lasergamen maakt hongerig en dorstig! In het gezellige café en
restaurant met uitzicht op de kartbaan, scoort u snel een lekker hapje en drankje.

À la kart Restaurant
Voor groepen tot 12 personen kunt u heerlijk dineren in ons `à la kart’ restaurant.
U heeft de keuze uit een aantal heerlijke gerechten voor de grote en kleine trek.

Onbeperkt BBQ 								26,50
U en uw gasten genieten van soep van de chef, onbeperkt verschillende vlees en
vissoorten, het saladebuffet, stokbrood met kruidenboter, patat en diverse sauzen.
De BBQ is te boeken vanaf 12 personen en uit te breiden met een grand dessert
voor €7,50 p.p. extra.

Vleesbuffet 								 22,Bij dit buffet serveren wij saté, hamburger en kipfilet, diverse salades, patat,
stokbrood met kruidenboter en diverse sauzen. Het vleesbuffet is afgemeten op 2
flinke spiesen saté van kippendij, een hamburger en een heerlijk stukje kipfilet p.p.
Het buffet is te boeken vanaf 12 personen en uit te breiden met een grand dessert
voor €7,50 p.p. extra.

Lunch / Lunch “De Luxe”				

15,50 / 19,50

Zakelijk lunchen? Na een vergadering heerlijk genieten van de uitgebreide lunches!
Verschillende luxe broodjes, diverse soorten broodbeleg, een heerlijke runderkroket
en verschillende warme en koude dranken. Lunch “De Luxe” is nog eens uitgebreid
met een gekookt eitje, tomatensoep, granola met yoghurt en
diverse soorten fruit.
Van der Ende Racing Inn
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VRIJGEZELLENFEESTEN!
Wij bieden de beste plek om afscheid te nemen van het
vrijgezellenleven!
Maak van het vrijgezellenfeest iets bijzonders door samen te gaan Karten &
lasergamen! Drink en eet wat met de mannen of dames in ons café of restaurant en
daag ze daarna uit voor een potje tafelvoetbal, poolbiljart of darten in onze grote en
gezellige rookruimte.

All-in vrijgezellenfeest arrangement 				

47,50

- Karten & Lasergamen
- 2 drankjes naar keuze
- Bittergarnituur
- Satéschotel met frites
Minimaal 8 personen
Tijdsindicatie is tussen de 2,5 en 3,5 uur.
Het vrijgezellenfeest is nog uit te breiden met een heat Karten en / of Lasergame.

Tip: Mobiele tap
Reserveer je eigen tap! De mannen kunnen dan zelf hun biertje tappen uit de
vaatjes van 20 liter. Een aantrekkelijk geprijsd alternatief (80 biertjes halen = 70
betalen = € 224,-), dat op zeker goed aanslaat bij jullie vrijgezellenfeest!
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WOENSDAG HALFUURSRACE
IEDERE WOENSDAG IS ER EEN HALFUURSRACE!
Iedere woensdag is er een halfuursrace voor iedereen die mee wil doen!
Ben jij alleen, met z’n tweeën of met een groepje en je wilt de echte spanning
meemaken van een kwalificatie en een serieuze race?!
Dan kun je nu meedoen met de halfuursrace!
Iedere woensdagavond (vanaf 9 maart 2022)
19:00 - Ontvangst
19:20 - Start kwalificatie, aansluitend start race
20:00 - Finish
20:10 - Podiumceremonie

WOENSDAG HALFUURSRACE				50,Er kunnen 22 karts tegelijk rijden, dus al wil je mee racen schrijf je dan snel in!
De wedstrijd gaat altijd door ongeacht het aantal deelnemers maar van te voren
inschrijven is verplicht.
Bel naar 0174 - 445 000 of mail even naar info@vanderende.com
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