
Onderstaande arrangementen zijn vanaf 4 personen: 

  

Kinderarrangement                       € 12,50 per persoon 

Eén uur bowlen 

Twee maal een glas limonade tijdens het bowlen 

Na het bowlen frites met keuze uit kroket, frikandel of kaassoufflé 

  

Bowlingarrangement 1                € 18,50 per persoon 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met gebak  

Twee uur bowlen 

Twee consumpties (excl. buitenlands gedistilleerde dranken en 
speciaalbieren) 

Bittergarnituur (2x een koud hapje en 2x een warm hapje) 

  

Bowlingarrangement 2                € 19,50 per persoon 

Twee uur bowlen 

Drie consumpties (excl. buitenlands gedistilleerde dranken en 
speciaalbieren) 

Bittergarnituur (3x een koud hapje en 3x een warm hapje) 

  

 

 

 

 

 

 



Bowlingarrangement 3                € 29,50 per persoon 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met gebak 

Twee uur bowlen Bittergarnituur (2x een koud hapje en 2x een 
warm hapje) 

Na het bowlen keuze uit plate schnitzel met champignonroomsaus 
of vispotje in witte wijnsaus  of 

Oringer burger of punjabisaté met kroepoek of een pizza gegrilde 
groentes (vegetarisch), met warme groente, salade en frites. 

In plaats van koffie met gebak kunt u ook kiezen voor een Dame 
Blanche of Sorbet na het diner. 

 

Arrangement met een kinderplate (frites met een snack) € 19,50 
per kind 

Onderstaande arrangementen zijn vanaf 10 personen: 

(kinderen van 4 t/m 11 jaar 50% van de prijs) 

  

Bowlingarrangement 4 (4-uurs arrangement) 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met gebak of met cake  

Onbeperkt bowlen  Barbecuebuffet (met o.a. 5 vleessoorten, 2 
salades, sla en rauwkosten, stokbrood, frites en sauzen)  

Onbeperkt consumpties (excl. buitenlands gedistilleerde dranken 
en speciaalbieren)  

€ 47,50 p.p. ontvangst met koffie of thee en cake  

€ 50,00 p.p. ontvangst met koffie of thee en 
gebak                                                                                      

  

 



Bowlingarrangement 5 (4-uurs arrangement)  

Bij aankomst een kopje koffie of thee met gebak of met cake 

Onbeperkt bowlen  

Koud/warm buffet bestaande uit: huzarensalade, zalmsalade, 
pastasalade, aardappelsalade. 

Vleesschotel met o.a. rollade, Ardennerham met meloen. 

Gehaktballetjes in zoetzure saus, beenham met mosterdsaus, saté 
met saus, gevogeltegerecht, rijstgerecht, gemende warme groente 
en frites. Sla, div. koude sauzen, stokbrood met kruidenboter. 

Onbeperkt consumpties (excl. buitenlands gedistilleerde dranken 
en speciaalbieren) 

€ 50,00 p.p. ontvangst met koffie of thee en cake  

€ 52,50 p.p. ontvangst met koffie of thee en gebak       

  

Bowlingarrangementen voor groepen vanaf 20 personen: 

 

Bowlingarrangement 6 (2,5-uurs arrangement) € 29,00 per 
persoon 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met cake 

Onbeperkt bowlen (2 uur) 

Onbeperkt consumpties gedurende 2 uur (excl. buitenlands 
gedistilleerde dranken en speciaalbieren) 

2 x gevarieerde koude hapjes en 2 x gevarieerde warme hapjes 

  

 

 



Bowlingarrangement 7 (3,5-uurs arrangement) € 33,00 per 
persoon 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met cake 

Onbeperkt bowlen (3 uur) 

Onbeperkt consumpties gedurende 3 uur (excl. buitenlands 
gedistilleerde dranken en speciaalbieren) 

3 x gevarieerde koude hapjes en 3 x gevarieerde warme hapjes 

  

Bowlingarrangement 8 (4-uurs arrangement) € 39,50 per 
persoon 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met cake 

Onbeperkt bowlen (3,5 uur) 

Onbeperkt consumpties gedurende 3,5 uur (excl. buitenlands 
gedistilleerde dranken en speciaalbieren) 

Broodje warme beenham met mosterdsaus (eind van de avond) 

2 x gevarieerde koude hapjes en 2 x gevarieerde warme hapjes 

 

Bowlingarrangement 9 (4-uurs arrangement) € 43,50  per 
persoon 

Bij aankomst een kopje koffie of thee met cake 

Onbeperkt bowlen (3,5uur) 

Onbeperkt consumpties gedurende 3,5 uur (excl. buitenlands 
gedistilleerde dranken en speciaalbieren) 

Warm en koud hapjesbuffet 


