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Groepen of families vanaf 10 personen
Koffie arrangementen

• Koffie met gebak
			

prijs p.p.
€ 4,80

aantal

Ontbijten bij de geiten (vanaf 8.30 uur)

• Zacht broodje kaas, croissant met jam, gekookt ei, muffin, pakje Milk & Fruit
€ 7,60
		

Picknickmand compleet

• Volwassenen: broodje ham, broodje kaas, muffin, stuk fruit, flesje sap
• Kids: broodje kaas, mini muffin, fruit, zakje chips, flesje Binky limonade
Tot 10 pers.: 1 dag van tevoren te bestellen
Meer dan 10 pers. : Minimaal 2 dagen van tevoren bestellen

€ 9,20
€ 7,90

Vul uw gegevens in onderaan de pagina

Buffetten vanaf 20 personen
Nog gezellig wat eten met elkaar als afsluiting van een geslaagde speeldag? Wij
bieden onderstaande arrangementen aan. Deze zijn te reserveren van 1 maart
tot 1 oktober, voor minimaal 20 en maximaal 60 volwassenen. Het arrangement
reserveert u vooraf en is elke dag mogelijk tussen 17.30 en 20.00 uur.

prijs p.p.

Saté buffet

€ 17,75

Pasta buffet

€ 17,75

Stamppot buffet

€ 17,75

aantal

• Kipsaté in satésaus (4 stokjes p.p.), witte rijst, sambalboontjes, kroepoek, atjar,
sambal, stokbrood

• Tagliatelle met spinazie en ei, pennepasta met bolognaise saus, tricolorepasta,
zalm, bechamelsaus, rucolasla, tomatensalade met verse bieslook, geraspte kaas,
kruidendressing

• Kies uit onderstaand 3 soorten stamppot (Totaal 500 gram stamppot p.p.)
Rode kool
hutspot
andijvie
zuurkool
hete bliksem
boerenkool
spinazie stamppot
snijbonen stamppot
doperwten met verse kruiden
stamppot
prei, radijs en rucola
rauwe spinazie en lente ui
Slagersrookworst 100 gram, mini gehaktballetjes, jus, spekjes (zitten standaard
door de stamppot heen), diverse zuren

Hollands buffet

€ 18,85

Barbecue

€ 18,85

All-in drinken arrangement

€ 8,00

• Varkenshaas medaillons met champignon roomsaus, gekruide kipfilet met 		
kerrie saus, gebakken aardappelen, aardappelgratin, witlof ham/kaas, spiesje 		
mozzarella, tomaat met groene pesto, rauwkostsalade

• BBQ worst, hamburger, kipsaté op stok, vleesfakkel, komkommer en ananas
salade met verse munt en crème fraîche, aardappelsalade met bieslook, rundvleessalade met friszure appel, twee koude sausen, warme satésaus, stokbrood
met huisgemaakte kruidenboter en toverkaas

• Fris - sap - bier - rode wijn - witte wijn - rosé
Prijzen zijn exclusief entree. Annuleringskosten: Maximaal 2 dagen voorafgaand wordt
50% in rekening gebracht, 1 dag voorafgaand wordt 100% in rekening gebracht.
Vul uw gegevens in onderaan de pagina

Bestelling horeca Kinderparadijs Malkenschoten, Apeldoorn. Vul uw gegevens en bestelling in.
Naam:

Verstuur formulier

E-mail:
Tel.:
Datum:
Evt. allergie of bijzonderheden:

Tijdstip:

