OPENINGSUREN • MAANDAG vanaf 16u00 & vakantiedagen vanaf 11u00 • DINSDAG tot VRIJDAG vanaf 11u30 & vakantiedagen vanaf 11u00 • ZATERDAG & ZONDAG vanaf 09u00

VERJAARDAGSFEESTJES

Wil je hier uw verjaardagsfeestje organiseren? Dit kan op woensdag, zaterdag en zondag (dagelijks in vakantieperiodes).
Wil je het toch op een vrijdag? Hou er dan rekening mee dat men ten laatste om 17u30 het feestje laat doorgaan (voor het zwemmen).
Zijn er vragen of aanpassingen, contacteer ons gerust!

GOOD MORNING

BASIC

Hou je liever je feestje in de ochtend? Dan kan dit door gebruik te

Voor ieder wat wils en iedereen tevreden! Dit gaat van een croque,

maken van ons ontbijt. Hierin zitten mini viennoiserie, broodjes

hot dog, bicky burger, pannenkoek tot een kinderijsje. Hierbij zit

met verschillende soorten beleg en een drankje. Deze formule kan

een normale frisdrank inbegrepen, indien er een ander drankje of

enkel genuttigd worden indien je met een groep bent van minimum

aanpassing gewenst wordt kan men dit verkrijgen mits een kleine

15 personen.

opleg.

€ 9,00 p. kind / € 11,50 p. volw.

€ 5,60 p.p.

ROYALE

QUICK

In de Royale formule worden de kinderen verwent met een glaasje

Wil je een snelle hap dan kan je gebruik maken van onze Quick for-

kinderchampagne. Daarnaast kan er ook gekozen worden tussen

mule. Dit houdt in dat je kan kiezen tussen een kinderspaghetti of

een croque, hot dog of bickyburger. Na het eten is er nog een ijsje

een kindermacaroni. In deze formule zit ook een gewone frisdrank

voorzien als dessert.

inbegrepen.

€ 9,40 p.p.

€ 9,60 p.p.

PIZZA TIME

AFTERNOON

Geniet van onze huisbereide pizza geïnspireerd op de bolognaise

Een gezellig feestje met een warme chocolademelk vergezeld met

pizza afgewerkt met zwan worstjes. Ook in deze formule zit terug

een wafel of pannenkoek, ga voor onze afternoon formule.

een gewone frisdrank in begrepen.

€ 9,10 p.p.

€ 5,80 p.p.

Het zwemmen is niet inbegrepen in de prijs van onze formules. Dit wordt apart afgerekend aan de kassa van het zwembad.
Heb je gereserveerd en krijg je geen bevestigingsmail. Kijk eens in het mapje ‘ongeweste mail’, dit zou daar kunnen beland zijn.
Uitnodigingen kunnen gedownload worden op de reservatiepagina op de website.
Indien je een tafel gereserveerd hebt kan je naast de formule ook vrij kiezen van onze kaart.

