Welkom

Kerst
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Welkom
In deze brochure vindt u verschillende mogelijkheden
om uw
feestdagen in sfeervolle ambiance door te brengen.
Geniet van onze uitgebreide brunches en buffetten,
wellicht
compleet met
een uurtje bowlen in onze moderne bowling.
Wij hopen u te mogen verwelkomen en wensen
u alvast onvergetelijke
kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar
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Kerstbrunch 2,5 uur

25 & 26 december van 12.30 – 14.30 uur.
Wij verwelkomen graag op 1e en 2e kerstdag, waarna u kunt genieten
van een uitgebreid en luxe brunchbuffet met luxe broodjes, soepen,
warme en koude
vlees- , vis en vegetarische gerechten
Voor de kinderen zijn er speciale gerechten.
Ter afsluiting presenteren wij een luxueus dessertbuffet.
Volwassenen € 27,50 p.p. kinderen 9-12 jaar jaar € 16,50
Kinderen van 4 t/m 8 jaar € 8,50 kinderstoel is gratis.
Incl. onbeperkt drinken tijdens de brunch kost het € 39,50 p.p.

Merry Chistmas
And a Happy New Year

Gourmetten of steengrillen
1 uur bowlen
+
Keuze uit 3 soepen
*
Stokbrood met kruidenboter
6 verschillende vleessoorten ( of vegetarisch )
Paprika, uien, champignons
Koude sausjes
Rundvleessalade
Friet
Pannenkoek beslag voor de kinderen
*
IJs met brownie, soesjes, fruit en slagroom

Zonder bowlen € 31,50 p.p.
Met bowlen € 34,00 p.p.
€ 25,00 per kind ( van 4 t/m11 jaar

Kerst-buffet 5 gangen
25 & 26 december vanaf 17.30 uur.
Wij verwelkomen u graag op 1e en 2e kerstdag, waarna u
kunt genieten
van een uitgebreid en luxe 5- gangen Kerst buffet.
Onze keukenbrigade heeft een 5- gangen Kerstbuffet
samengesteld met de meest
uiteenlopende gerechten
*
Gerookte vissoorten, garnalen,
Franse kaassoorten, wild en gevogelte ham en paté,
Diverse salades
*
Soepen
*
Punch
*
Warme vlees-, vis-, en vegetarische gerechten.
Diverse rauwkost salades, stoofperen, rabarber e.d.
Vlees, vis,
Gevogelte en vegetarisch
Voor de kinderen zijn er speciale gerechten.
Ter afsluiting presenteren wij een luxueus dessertbuffet.
Volwassenen € 39,50 p.p.
kinderen 9 t/m 12 jaar € 24,50 per kind.
Kinderen van 4 t/m 8 jaar € 15,00 kinderstoel is gratis.
Excl. Drinken.
Onze bowlingbanen zijn geopend.
Bowlen kost € 28,50 per uur per baan.

