Verzekerd zijn van je plannen tijdens Sinterklaasavond? En er een complete avond van maken?
Bestel dan ons Jubileum Escape Spel met Sinterklaas tapasbox en los eerst allerlei opdrachten op, voordat je kunt
starten met eten! Doe je het goed? Dan ontvang je tussendoor al beloningen voor de eerste dorst en trek.
Het arrangement kost € 80,- en dan krijg je 1 x het spel, tapasbox met hapjes voor 2 personen, 1 fles wijn en
versnapering tussendoor voor 2 personen.
Het spel is goed te doen met 2-4 spelers. Meer gasten? Geen probleem, des te sneller kunnen jullie de opdrachten
oplossen en beginnen met eten, maar wellicht is het dan wel fijn extra wijn en/of versnaperingen erbij te bestellen.
Als borrel zijn de hapjes ook ruim voldoende om te delen met een extra persoon, maar maaltijdvullend is het aan te
raden een extra arrangement erbij te bestellen. Dat kan voor €12,50 p.p.
Dit ‘heerlijk avondje’ is het hele Sinterklaasweekend te bestellen van vrijdag 3 t/m zondag 5 december en af te halen
na 15.00 uur.
(andere tijdstippen in overleg)
Wel lekker eten, maar niet zo’n puzzelaar of nog druk met cadeaus deze avonden?
Geniet dan ook van deze complete maaltijd aan heerlijke warme en koude hapjes, bestaande uit vlees, vis
vegetarisch en een zoete afsluiter.
Te bestellen vanaf 2 personen voor € 30,00 en extra personen voor € 12,50 p.p.
De kids kunnen mee genieten voor € 5,- p.p. extra en krijgen dan de items met *
Wat zit er in de box?
 Broodsoorten*
 Wrap met carpaccio van ossenhaas
 Toastjes
 Wrap met krokante kip*
Warm te maken assortiment bestaande uit:
 Dips bestaande uit hummus, pesto, aioli,
tonijnsalade en kaasdip
 Bladerdeeghapje
 Olijven, augurkjes, Amsterdamse uitjes en feta
 Minipizza*
kaasblokjes
 Worstenbroodje*
 Borrelnootjes
Zoet assortiment bestaande uit:
 Nacho’s*
 Pannenkoekenrolletjes met nutella*
 Charcuterie plankje
 Speculaastiramisu
 Gehaktballetjes*
 Soesjes*
 Jonge kaasblokjes*
 En natuurlijk een verrassing van de sint!*
Kijk op onze website voor de volledige informatie of neem contact met ons op als je vragen hebt via 0475-504219 of
info@grandcafedeboei.nl

