Introductie – spelregels Jubileum escape box Grand Cafe de Boei
•

De box bevat hapjes die zonder problemen enige tijd buiten de koeling bewaard kunnen
worden. Mocht je een koelere plek in huis hebben waar de box kan staan en ben je niet van
plan meteen te gaan spelen dan is het natuurlijk aan te raden deze daar te bewaren.

•

Het spel neemt gemiddeld zo’n 1,5 tot 2,5 uur in beslag, afhankelijk van hoe goed jullie zijn
natuurlijk ;) dus houd daar rekening mee in de planning van hoe laat je wilt eten.

•

Haal je de box veel eerder op dan dat je gaat spelen, haal de wijn dan alvast tussen de
attributen uit en zet hem koud. Dat drinkt net iets lekkerder, tenminste als je hem open krijgt
natuurlijk!

•

Gebruik niets uit de attributen doos voordat hier naar verwezen wordt.

•

Behalve de wijn is niets anders drinkbaar.

•

Er is een hintpagina beschikbaar voor als je niet verder komt. Deze is te vinden via
www.de-boei.net/hints

•

Je hebt een PC of mobiele telefoon nodig met toegang tot internet

•

Je hebt pen en papier nodig

•

Je moet de beschikking hebben over water

•

Mocht je er echt niet uitkomen dan zijn er naast de hints ook oplossingen beschikbaar.

•

Eten kun je echter altijd, de borrelbox is van karton, dus mocht het echt niet lukken dan zijn
er alternatieve oplossingen…..

Jubileum Escape Box Spel Grand Café De Boei
Speciaal in het kader en thema van ons 10-jarig jubileum hebben we een ‘corona proof’ arrangement
opgezet voor thuis. Profiteer er nog van nu het nog kan en we veel thuis moeten blijven!
Een gezelschapsspel gebaseerd op de nog steeds immens populaire escape rooms in combinatie met
lekker eten en iets te drinken, als je erin slaagt om alles op te lossen natuurlijk! Je moet proberen de
verschillende puzzels op te lossen om uiteindelijk de Borrelbox te kunnen ontgrendelen en het
feestmaal te starten.
Een spel kost € 50,- en is te spelen met 2 – 4 of 5 personen. Inbegrepen is daarbij 1 fles witte wijn
(Sauvignon Blanc) en een versnapering. Wilt u deze extra bijbestellen i.v.m. meerdere deelnemers,
dan kan dat per fles wijn voor € 10,- en de versnapering voor € 1,50 per 2 personen.

Als beloning voor het uitspelen van het spel wacht u een heerlijke tapasbox die u voor
€ 15,00 p.p. erbij bestelt. Een uitgebreid assortiment aan hapjes dat dienst doet als volledige
maaltijd, maar dat u ook kunt gebruiken om na te borrelen. Een mix van vlees, vegetarisch, warme
(wel nog zelf even op te warmen) en koude lekkernijen.
Per persoon bevat een arrangement:


Olijven



Charcuterie



Kaasassortiment; kaasblokjes, manchego, kaasknabbels en kaasbroodje



Wrap met kip



Borrelnootjes



Toastjes, pesto sticks en roggebrood



Assortiment aan tafelzuren, zoals bijvoorbeeld cornichons, Amsterdamse uien en zilveruitjes



Tortilla chips



Diverse dips, pesto, aioli, kaasdip, guacamole en tomaten tapenade



Gehaktballetjes



Worstenbroodje (nog warm maken)



Bladerdeeghapje (nog warm maken)



Dadels met spek ( nog warm maken indien gewenst)

Klaar voor een avond puzzelen en beloond worden met heel veel lekkers zoals je al 10 jaar van De
Boei gewend bent? Bestel dit unieke spel dan nu, via 0475-504219 of info@grandcafedeboei.nl.
Uiteraard zijn er mogelijkheden het menu aan te passen als u dieetwensen of allergieën heeft.

