
  

  
 

  

 Indoor Speelparadijs 
 

 Volop speelpret 
 In Indoor Speelparadijs “De Leeuwenborg” beleef je super 

veel speelplezier op en in uitdagende speeltoestellen.  
 

 Dreumes/Peuter softzone 
 Voor de jongste kinderen is er een aparte, afgesloten 

speelhoek ingericht met diverse attributen. 
 

 Ontspanning voor volwassenen 
 Er zijn diverse zitgelegenheden met uitzicht op de speel- 

 toestellen. Wifi is gratis. Of lees onder het genot van een 

drankje een tijdschrift. 
 

 Kinderfeestjes, scholen en groepen 
 Indoor speelparadijs “De Leeuwenborg” is dé perfecte 

 gelegenheid voor een kinderfeestje of schoolreisje. 
 

Horecafaciliteiten 
 We voorzien je graag in een hapje  

en/of drankje. Een glaasje fris,  

kan ranja, stukje appeltaart, een  

ijsje, snoepje of een snackmaaltijd, 

het kan allemaal...én.. 

het is nog betaalbaar ook! 
 

 
Terras in de zon 

 

 Lekker buiten !? Kom op ons terras even bij met een 

drankje en/of hapje. Ook voor uw fiets is een oplaadpunt 

aanwezig. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Midgetgolf 
 

 Buiten liggen, op het voormalige boerenerf, onze 18 

midgetgolfbanen. Terwijl u een ronde speelt, kunt ook 

heerlijk genieten van het prachtige natuurgebied de 

Barlagenpolder, dat tegenover de banen ligt.  

 Midgetgolf is hét spel voor jong & oud! 

 Reserveren is niet nodig! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tevens diverse kano’s te huur, zie website. 
 Voor een mooie tocht over het Termunterzijldiep en  

 het Hondhalstermeer. 

 

Normale openingstijden 
 

 Woensdag 12.00 - 18.00 uur 

 Vrijdag  12.00 - 18.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 18.00 uur 

 Zondag  10.00 - 18.00 uur 
 

Openingstijden tijdens (noordelijke) 
basisschoolvakanties 

 

 Maandag t/m Zondag   10.00 - 18.00 uur 
 

De Leeuwenborg is geheel gesloten op alle nationale feestdagen. 
 

Kijkt u bij twijfel even op onze website of  

informeer per telefoon. 

www.deleeuwenborg.nl 
 

 
 

 

Tarieven 
 

  

Indoor Speelparadijs 
 Entree voor 1 en 2 jarigen € 4,50 per kind 

 Entree vanaf 3 jaar en ouder  € 6,50 per kind 

 Volwassenen/begeleiders GRATIS! 
 

   

 

 Kinderfeest-Arrangementen Speelparadijs 
 (minimaal 5 kinderen, graag van tevoren reserveren) 

 

 Kinderfeestje A € 8,00 per kind 
 Entree, onbeperkt ranja en raketijsje OF een zakje chips 

 Kinderfeestje A+ € 8,50 per kind 
 Zelfde als A, maar met raketijsje EN een zakje chips 

 Kinderfeestje B € 10,00 per kind 
 Entree, onbeperkt ranja, eten met keuze uit: 

 -portie poffertjes of pannenkoek, of 

 -patat + mayo + frikandel of kroket of kipnuggets 

 Raketijsje OF een zakje chips 

 Kinderfeestje C € 10,50 per kind 

 Zelfde als B, maar met raketijs EN een zakje chips 
 

 

 18-baans Midgetgolf €  3,00 pp 
 

 

 

http://www.deleeuwenborg.nl/

