KINDERPARTY BOWLING: ALLE DAGEN (MIN 6 TOT MAX 30 KINDEREN)
12.50/pp op weekdagen (speeltuin incl.)
12.50/pp op zaterdag, zon- &
feestdagen (speeltuin excl.)
1uur bowlplezier met of zonder hekjes (huur bowlingschoenen gratis)
Tijdens het bowlen : 1 drankje (Pepsi cola, Max, waters of limonade) en chips
Na het bowlen keuze tussen: pannenkoeken, kinderijsje, frietjes met curryworst of nuggets
(pizza margarita is mogelijk mits supplement van 1 euro per kindje)
(eensluidende menukeuze voor alle kindjes, om vergissingen te
vermijden)

had je graag ook een ‘Donuttaart’ besteld voor de jarige, laat het ons op
voorhand weten (1.50 euro/per kindje)
Cadeau :een echte bowlingkegel voor het “feestvarkentje” en iedere genodigde een
speeljeton

MAMA’S & PAPA’S MOGEN WIJ U even uw aandacht voor volgende punten :
Minimum 6 kindjes tot maximum 30 kindjes
Papa en/of mama moeten aanwezig zijn, wij kunnen helaas geen kinderoppas voorzien
Ultralichte bowlingballen worden voorzien , alsook een bowlingramp en bumpers
Kinderschoentjes reeds aanwezig vanaf maatje 28
Om alle kindjes tijdig te bedienen, is er maar één menukeuze mogelijk
HET IS NIET TOEGELATEN EIGEN TAART/gebak of andere eetbare zaken MEE TE BRENGEN
Indien er minder dan 6 kindjes aanwezig zijn, wordt er forfaitair bedrag van 10 euro
aangerekend om voorbereidings- en reservatiekosten te dekken

KINDERPARTY SPEELTUIN ‘OASIS’: ALLE DAGEN
(TOELAATBAAR TOT 12 JAAR EN MIN 6 TOT MAX 30 KINDEREN)
10,00/per kindje
Toegang tot de speeltuin, eindeloos speelplezier die dag en een gratis speeljeton voor elk
kindje
Frietjes met curryworst of nuggets, kinderijsje, pannekoeken.
1 drankje (zoals Pepsi cola, Max, waters of limonade)

EEN GESLAAGD VERJAARDAGSFEESTJE ZONDER ACHTERAF DE ROMMEL THUIS OP TE
MOETEN RUIMEN!?! LAAT DAT MAAR AAN HET ANTWERP BOWLING TEAM OVER!!!

BASISTARIEF SPEELTUIN

(TOEGANKELIJK VAN 0 JAAR TOT MAXIMUM 12 JAAR)

ÉÉN TARIEF : 5.00/PP PER DAG( kindjes van 0 tot 4 betalen 3 euro) – VOOR EEN
GEGARANDEERD INDOOR PLEZIER
TIP: ABONNEMENT : 10 BEURTEN EINDELOOS SPEELPLEZIER VOOR SLECHTS €30
Kortingstarief wanneer de kindjes eerst gebowld hebben

