Buffet arrangementen
vanaf 20 personen
Vrij drinken arrangementen
vanaf 15 personen.

KOUD/WARM BUFFET
in combinatie met
BARBECUE
Incl. 1 uur bowlen (zie toelichting)

BARBECUE PARTY
Inclusief bowlen (zie toelichting)
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STEENGRILLEN
GOURMETTEN
BERGHSE SMIKKELPAN
VULKAANGRILLEN
BARBECUE
KOUD / WARM BUFFETTEN
SCHNITZEL of SATÉ
KINDERPARTY`S
BOWLING ARRANGEMENT
TAPAS ARRANGEMENT

Dit alles inclusief bowlen (zie toelichting)

Groentesoep
Stokbrood en kruidenboter
***
diverse vleessoorten
Salade-, vruchten- en rauwkostbuffet,
frites en sauzen

€ 27,00 p.p. ( kinderen € 17,00)
€

***
uitbreiding met ijsbuffet
30,00 p.p. (kinderen € 20,00)
***

€ 34,00 p.p.
Verdere informatie over de inhoud van dit arrangement
verkrijgt u bij de receptie.
Minimaal 20 personen

Maandag t/m zaterdag 14.00 – 18.00 uur

KINDERPARTY`S
Party-1
Inclusief bowlen (zie toelichting)
glaasje cola, 7-up, Sisi of appelsap en een snoepje
kinderschepijsje met slagroom

€ 6,75 p.p.
***

Minimaal 20 personen

KOUD/WARM BUFFET
Ons koud/warm buffet is een samenspel van
voorgerechten, soepen, hoofd- en nagerechten,
in buffetvorm aan U gepresenteerd.

Party-2
Inclusief bowlen (zie toelichting)
glaasje cola, 7-up, Sisi of appelsap en een snoepje
na het bowlen
glaasje cola, 7-up, Sisi of appelsap
bordje frites met appelmoes
kroket, frikandel of nuggets
kinderschepijsje met slagroom

€ 10,00 p.p.
***
Uitbreiding ontvangst
met kan ranja en donut

OM U EEN VOORBEELD TE GEVEN:
voorgerecht
Diverse koude vlees- en visschotels
***
soepen
U heeft de keuze uit 2 verschillende soepen
***
hoofdgerecht
Diverse warme vlees- en visschotels
(w.o. beenham)
Groenten, aardappelen en sausen
***
nagerecht
Diverse soorten bavarois, ijsbuffet

€ 32,00 p.p.
Bij het uitkomen van deze folder verliezen alle vorige
uitgaven hun geldigheid en prijsstellingen.
Deze folder is geldig vanaf 1 januari 2019

Kinderen € 20,00 p.p.
arrangement incl. bowlen (zie toelichting)
minimaal 20 personen

€ 2,00 p.p.

*)VRIJ DRINKEN gedurende 4 ½ uur
Al onze arrangementen zijn uit te breiden met
vrij drinken (minimaal 15 pers.) à € 22,50 p.p.
*) vrij drinken is exclusief:
Buitenlands gedistilleerd, sportdranken,
fles- en speciaal bieren.
Deze dranken worden apart genoteerd en berekend.

GOURMETTEN
Inclusief bowlen (zie toelichting)
***
Groentesoep, stokbrood en kruidenboter
Salade- en rauwkostbuffet
***

GRILL ARRANGEMENTEN

- MAANDAG T/M DONDERDAG

Basis arrangement € 24,50 p.p. kinderen € 15,00 p.p.
Basis + ijsbuffet € 27,50 p.p. kinderen € 17,50 p.p.

Inclusief bowlen (zie toelichting)

diverse vleessoorten
(ook met vis is mogelijk + €5,00 p.p.)
***
champignons, uien en paprika
Salade-, vruchten- en rauwkostbuffet,
frites en sauzen
Basis € 27,00 p.p. ( kinderen € 17,00)
***
uitbreiding met ijsbuffet
€ 30,00 p.p. (kinderen € 20,00)
***
Bij uw reservering doorgeven of u:
alleen vlees of vlees en vis wenst.

Bowling arrangement

TAPAS arrangement

Ontvangst met koffie/thee + cake
1uur bowlen, 4 bitterhapjes
3 consumpties
€ 16,00 p.p. (Min. 4 personen)

1uur bowlen, Tapas schaal
***
11,00 p.p. (Min. 4 personen)

1 uur bowlen (zie toelichting)
***
Voor of na het bowlen eten.
***

€

Groentesoep, stokbrood en kruidenboter
Salade- en rauwkostbuffet
***
diverse vleessoorten
champignons, uien en paprika
Salade-, vruchten- en rauwkostbuffet,
frites en sauzen
(Smikkelpan groenten: verschillende stoofgroenten)

Basis € 27,00 p.p. ( kinderen € 17,50)

Alle arrangementen zijn uit te breiden met:
Half uur bowlen €

SCHNITZEL of SATÉ
ARRANGEMENT

STEENGRILLEN
VULKAANGRILLEN
BERGHSE SMIKKELPAN

4 consumpties

2,50 p.p. | Met 1 uur bowlen € 4,50 p.p.

€

***
uitbreiding met ijsbuffet
30,00 p.p. (kinderen € 20,00)

€ 9,00 p.p. | 7 consumpties € 15,40 p.p.
***
koffie + cake € 3,00 p.p.
***
4 bitterhapjes € 2,00 p.p.

Kinderen
Kinderarrangementen t/m 13 jaar.
Kinderen van 0-3 jaar gratis onder begeleiding
van betalende arrangement gasten.

Alcoholische dranken uitsluitend 18+. Bij twijfel legitimatie verplicht.

Wienerschnitzel of Saté
Frites en aardappelkroketten
2 soorten warme groenten
appelmoes

€ 17,50 p.p.
kinderen (kroket,frikandel of nuggets) € 11,50
***
Uitbreiding met ijsbuffet € 21,00
Kinderen € 14,50
***
Uitbreiding met soep, saladebar en ijsbuffet € 24,50
Kinderen € 17,50

Weekend-Party
Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 uur.
***
1 uur bowlen
Tortilla chips, Pitcher bier of fles wijn (18+)
***

€ 37,50 per baan
(Max. 8 personen per baan)

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag en donderdag
Vrijdag en zaterdag
Zondag en feestdagen
Woensdag Kinderdisco
Vrijdag 80/90/00 jaren muziek
Vrijdag Discobowlen
Zondag Candle-light/Disco

15.00 – 23.00
15.00 – 24.00
14.00 – 24.00
14.00 – 01.00
13.00 – 23.00
15.30 – 18.00
21.00 – 22.30
22.30 – 01.00
19.00 – 23.00

Toelichtingen
Inclusief bowlen/baanhuur
Wij gaan er vanuit dat uw gezelschap bestaat uit 5/6 personen (Dit is per baan). Dan is in de prijs 1 uur bowlen inbegrepen! Meestal bestaat een gezelschap echter uit meer/minder personen. Als u b.v. met 7/8 personen bent is
niet 1 uur bowlen bij de prijs inbegrepen, maar 1 uur en 30 min. (Voorbeeld 15 pers.= 7/8 per baan=1,5 uur bowlen inbegrepen) Indien u echter met 4 personen bent dient u € 4,50 en met 3 personen € 9,00 over het totaalbedrag bij te betalen.

Inclusief consumpties
Indien u kiest voor een arrangement inclusief een aantal consumpties, dan krijgt u van ons de consumptiebonnen of bij het afrekenen worden het aantal consumpties van uw rekening afgeschreven.
Tegen inlevering van één consumptiebon kan u bier, limonades, jenevers, wijn, port, sherry, vermout, koffie en thee bestellen. Voor mix dranken (exclusief buitenlandse dranken) 2 consumptiebonnen. ( b.v. bessen-jus d´orange)
Voor buitenlandse dranken (rum, whiskey, likeuren e.d.)en fles en speciaal bieren 2 consumptiebonnen. (mix b.v. bacardi-cola 3 bonnen). Alcoholische dranken uitsluitend 18+. Bij twijfel legitimatie verplicht.

IJsbuffet
Ons ijsbuffet bestaat uit 6 verschillende ijssoorten, vruchten, aardbeiensaus, warme chocoladesaus en slagroom. U kunt zo vaak opscheppen als u wilt.

