ALL IN ARRANGEMENTEN
PARTY SPARE

(VANAF 8 PERSONEN) 39.90/pp

Steengrill met een verscheidenheid aan vleessoorten, saladebuffet,
verschillende sauzen, koude pastacombinatie en frietjes
½ fles water en ½ fles wijn tijdens het eten per persoon tot aan de koffie
Na de grill, een kopje thee of koffie met zoete zonde
2 uur bowlen tijdens de week, 1.5 uur bowlen tijdens het weekend inbegrepen
(E kart sessie 14 euro per persoon) race licenties @2 euro ipv 4 euro
Party zonder bowling is ook mogelijk : 29.90pp
Supplement vis/vegetarisch +3 euro
Optie : Coupe Cava ‘Premier Bulles’ en amuse gueulle 9.90 pp

BACHELOR/HAPPY B’DAY PARTY

(VANAF 10 PERSONEN)

43.5 /pp

Steengrill met een verscheidenheid aan vleessoorten, saladebuffet,
verschillende sauzen, koude pastacombinatie en frietjes
½ fles water en ½ fles wijn tijdens het eten per persoon tot aan de koffie
Fantasie van de Chef of verjaardag gebak
Jarige of Bachelor feest gratis mee vanaf 10 personen
Na de grill, een kopje thee of koffie met versnaperingen
2 uur bowlen tijdens de week, 1.5 uur bowlen tijdens het weekend inbegrepen
Party zonder bowling is ook mogelijk : 33.50pp
(E kart sessie 14 euro per persoon) race licenties @2 euro ipv 4 euro
Optie : Coupe Cava ‘Premier Bulles’ en amuse gueulle 9.90 pp

BUSINESS ARRANGEMENT

(VANAF 10 PERSONEN) 59.9/pp

ENKEL OP MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

Voorgerecht : Tomaat Monegask met cocktailsaus
Steengrill met een verscheidenheid aan vleessoorten, saladebuffet,
verschillende sauzen, koude pastacombinatie en frietjes
½ fles water en ½ fles wijn tijdens het eten per persoon tot aan de koffie
Na de grill, een kopje thee of koffie met versnaperingen
Party zonder bowling is ook mogelijk : 49.50pp
(2 uur bowlen en 3 consumpties tijdens het bowlen, Pils, palm en frisdranken)
Wijnen tijdens bowling mogelijk mits opleg van 1.5 euro per persoon)
(E kart sessie 14 euro per persoon) race licenties @2 euro ipv 4 euro
Optie : Coupe Cava ‘Premier Bulles’ en amuse gueulle 9.90 pp

ALL THE ‘SPARE’ RIBS YOU CAN EAT

(VANAF 10 PERSONEN) 36.50/pp

Gevulde courgette met tomatensaus
Ribbekes à volonté en frietjes,
½ fles water en ½ fles wijn tijdens het eten per persoon tot aan de koffie of thee met versnaperingen
Party zonder bowling is ook mogelijk : 26.50pp
Supplement salades: 3 euro per persoon
2 uur bowlen (tijdens het weekend 1.5 uur bowlen)
(E kart sessie 14 euro per persoon) race licenties @2 euro ipv 4 euro

Bowlburger Party( vanaf 10 pers) 29.90/pp
Bowlburger (200 gr Black Agnus Beef) met Frietjes en bijhorende sausjes)
Burger wordt vergezeld met 2 drankjes (frisdranken, Pils of palm)
1.5 uur bowlen (E kart sessie 14 euro per persoon) race licenties @2 euro ipv 4 euro
Party zonder bowling is ook mogelijk : 19.9pp

SMOKING BARBEQUE

(VANAF 25 PERSONEN) 39.90/pp

BBQ met verschillende vleessoorten (350 gr) met saladebuffet
verschillende sauzen, koude pastacombinatie en frietjes
½ fles water en ½ rode of witte wijn tijdens het eten per persoon tot aan de koffie
Na de grill, een kopje thee of koffie met versnaperingen
2 uur bowlen tijdens de week, 1.5 uur bowlen tijdens het weekend inbegrepen
(E kart sessie 14 euro per persoon)
BBQ zonder bowling is ook mogelijk : 29.90 pp
Supplement vis/vegetarisch +3 euro
Optie : Coupe Cava ‘Premier Bulles’ en amuse gueulle 9.90 pp
RESERVATIEVOORWAARDEN :
Prijzen geldig vanaf 1 september 2018.
Wij werken uitsluitend met dagverse producten, aanpassingen kunnen ten laatste een dag (24uur) op voorhand worden
doorgegeven, bij verzuim zien wij ons verplicht een forfait van €15,00/per niet aangemelde afwezige aan te rekenen.
Bij reservatie is een voorschot is steeds vereist van €20/pp op rekeningnummer:
BE40 3631 4064 2663 met vermelding naam, arrangement en reservatiedatum.
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar wordt een aangepast menu voorzien à €19,50/
per kind ipv koffie krijgen zij een gratis inkomticket voor de speeltuin.
De betaling kan contant, via bancontact of kredietkaart de dag van de reservatie.
Partyformules kunnen niet onderling gecombineerd worden.

APERO BOWL:

ALLE DAGEN TUSSEN

16U EN 20 U (VANAF 18 PERSONEN) 17.50 PP

2 uur bowlingplezier
(tijdens weekend 1.5 uur)
(E kart sessie 14 euro per persoon)
3 consumpties/pp aangeboden keuze tussen: Pils, palm, waters, frisdranken, koffie/thee
4 stuks/pp warm bittergarnituur
Mogelijk op andere uren dan voorgesteld mits 2 euro/pp supplement
Tijdens weekend 1.5 uur bowlen ipv 2 uur

BRUNCHBOWL:

ENKEL VAN

12U TOT 14U (VANAF 18 PERSONEN) 17.5 euro/pp

2 uur bowlingplezier( tijdens weekend 1.5 uur)
(E kart sessie 14euro per persoon)
3 consumpties/pp aangeboden keuze tussen: pils, palm, frisdranken, koffie/thee
3 verschillende belegde sandwiches/pp, geserveerd tijdens het bowlen
(Mogelijk op andere uren dan voorgesteld mits 2 euro/pp supplement)

KIEKEPAN BOWLING:

148 EURO PER PAKKET ( MAX 8 PERS PER KIEKEPAN)

‘Don’t be a chicken & Bowl the strike’
1 kiekepan, gevuld met kippefiletjes, kippevleugels, kippebouten, kippeworst, kippesate op verschillende
wijze gemarineerd, met appelmoes, gemengde sla, mayonaise, brood & frietjes & 1 bowlingbaan voor 2 uur.
(max 4 pakketten tegelijk gereserveerd worden)
(E kart sessie 14 euro per persoon)
(Escapebus 59.9 euro tot 8 personen)

Let wel op: STEEDS BOWLEN VOOR HET ETEN

KINDERPARTY BOWLING:

ALLE DAGEN TOT

17-00 (TOELAATBAAR TOT 12 JAAR MIN 6 TOT MAX 30

KINDEREN)

10.00/pp op weekdagen
12.50/pp op zaterdag, zon- & feestdagen
1uur bowlplezier met of zonder hekjes (huur bowlingschoenen gratis) (E kart sessie 13 euro per kid supplementair)
Tijdens het bowlen : 1 drankje ( onbeperkt speelplezier in Speeltuin)
Na het bowlen keuze tussen: pannenkoeken, frietjes met curryworst of frietjes met 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 (2.00 euro/per kindje)
(KIDS E kart sessie 14 euro per persoon)
Cadeau :een echte bowlingkegel voor het “feestvarkentje”
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 voorbereidingsen reservatiekosten te dekken

KINDERPARTY SPEELTUIN :

ALLE DAGEN

(TOELAATBAAR TOT 17-00 MAX 12 JAAR EN MIN 6 TOT MAX 30 KINDEREN)
9,00/per kindje
Toegang tot de speeltuin, eindeloos speelplezier die dag
Frietjes met curryworst of nuggets, , pannenkoeken.
1 drankje ( Pepsi cola, Max, water 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 : 7.50/PP PER DAG( kindjes van 0 tot 4 betalen 5,5 euro) – (inkomticket +1 frisdrankje) VOOR EEN
GEGARANDEERD INDOOR PLEZIER
Kortingstarief wanneer de kindjes eerst gebowld hebben of de ouders bowlen(2 euro)
(geen drankje inbegrepen)

