WIJ ZIJN 1STE & 2DE KERSTEDAG GEOPEND!!!!
middag arrangement,
van 13.00 uur tot 16.30 uur
steengrillen € 23.00 pp. incl 1 uur bowlen.
Praeter-Q € 24.50 pp incl 1 uur bowlen.
kids € 15.00
of
het avond arrangement,
van 17.00 uur tot 23.00 uur
steengrillen € 25.00 pp. incl 1 uur bowlen
Praeter-Q € 26.50 pp. incl 1 uur bowlen.
kids € 17.50.
alleen op reservering.
NIEUW: PRAETERQ
tafelbarbecue op houtskoolbriketten, zonder rook en geur!!
5 soorten vlees, stokbrood met kruidenboter, steakfrites en diverse groentes en salades. Inclusief 1 uur bowlen.
€ 26,50 p.p. ( maximaal 48 personen )
let op !! alleen op woensdag en donderdag € 24.50 pp.
SPARERIBS
Spareribs met friet, gemengde salade en diverse sauzen.
Inclusief 1 uur bowlen.
€. 17,50 p.p. en € 12,50 per kind
STEENGRILLEN
Vijf soorten vlees, verschillende salades, stokbrood met kruidenboter,
drie sauzen, pommes frites en pommes noissettes.
Inclusief 1 uur bowlen.
€. 25,00 p.p. en € 17,50 per kind
let op !! alleen op woensdag en donderdag € 23.00 pp.
KOFFIE- EN THEELEUTEN
Lekker in de middag genieten van onbeperkt kofie en thee onder het genot van minibroodjes, minisandwiches en
diverse zoetigheid en lekkernijen.
€ 17,50 p.p. (mogelijk tot 17.00 uur)
minimaal 1 dag van tevoren reserveren.
LUNCH
Verse groentesoep, vleeskroket, 2 soorten brood,
3 soorten broodjes, zoet beleg, 2 soorten kaas
en
3 soorten vleeswaar. Uiteraard met koffie en thee.
€ 16,00 p.p. (inclusief bowlen)
minimaal 1 dag van tevoren reserveren.
KOUD EN WARM BUFFET
Een culinair hoogtepunt! Vraag naar de mogelijkheden.
Inclusief bowlen.
Vanaf 30 personen maximaal 60 personen
€ 30,00 p.p.
let op! in de maanden juli en augustus is het niet mogelijk om een buffet te reserveren.
Bij alle arrangementen (m.u.v. koud- en warm buffet) geldt minimaal 4 personen.

Kinderfeestjes en arrangementen voor jeugd
We hebben in verschillende arrangementen:
kijk in onze kinderhoek.

