G ROE P SA RRA NGE M E NT E N
P E R 1 JUNI 2019

BRANDING
LUNCH
Sha red L u n ch 								 2 4 , 5 0 p e r p e r s o o n
Bread & Dips, soep, een mixed starter en daarbij koude & warme gerechten in het midden van de tafel geserveerd. Een combinatie van gerechten van de kaart om met elkaar
te delen.

DINER
Dri e gan gen K euz e me nu 						 3 6 , 0 0 p e r p e r s o o n
Vooraf een mixed starter met verschillende voorgerechtjes van de kaart, daarna keuze
uit een vis vlees of vegetarisch hoofdgerecht, als nagerecht een dessert van de schaal
naar keuze.

Sha red D in in g 								 4 3 , 5 0 p e r p e r s o o n
De chef maakt een selectie van de kaart en deze gerechten worden op grote schalen op
de tafel geserveerd in de vorm van een voor-, hoofd- en nagerecht. Een mix van vis,
vlees en vega om met de groep te delen.

KIDS
Kids t/m 12 jaar kunnen een kindermenu van de kaart bestellen of met de rest van de
groep mee eten.

RE SERV ER EN
LUNCH

8-12 p.

13-18p

DINER

8-12 p.

13-18 p.

MA-VR

ANYTIME

12:00 or 14:00

MA-DO

TILL 20:00 OR
FROM 20:00

LAST MINUTE ONLY*

ZA

12:00

NO
RESERVATIONS

VR-ZA

LAST MINUTE
ONLY*

NO
RESERVATIONS

ZO

LAST MINUTE ONLY*

NO
RESERVATIONS

ZO

FROM 19:30

LAST MINUTE ONLY*

*Last minute (binnen 7 dagen) kan soms in dit tijdvak toch nog plek zijn voor een groep. Vul het formulier in op de website om de beschikbaarheid te
checken.

1 00% BRANDI N G SFEER
Wij garanderen een 100% Branding sfeer. Daarin past geen eigen entertainment zoals
slingers, beamers, ballonnen of confetti. Speeches kunnen buiten bij het kampvuur.
Wij zorgen met ons team graag voor een leuke middag/avond. Wij reserveren geen vaste
plek, dit is afhankelijk van de drukte en het weer.

D E F INI TIEV E A AN TAL PER SO N EN
Graag horen wij uiterlijk 24 uur van te voren het aantal personen en specifieke dieetwensen.

B E T AL I NG
Bij ons is het alleen mogelijk om contant, per pin of creditcard te betalen aan het einde
van de avond/middag.

