
 

 

Kegelzaal arrangementen 
 
Kegelarrangement nr.1:        € 10,00 p.p. 
 
2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké 
2 x koude bittergarnituur en 1 x warme bittergarnituur 
 
Kegelarrangement nr.2:        € 11,00 p.p. 
 
2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak 
2 x koude bittergarnituur en 1 x warme bittergarnituur 
 
Kegelarrangement nr.3:        € 12,50 p.p. 
 
2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké 
4 x koude bittergarnituur en 2 x warme bittergarnituur 
 
Kegelarrangement nr.4:        € 13,50 p.p. 
 
2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak 
4 x koude bittergarnituur en 2 x warme bittergarnituur 
 
Kegelarrangement nr.5:        € 20,00 p.p. 
 
2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké 
Barbecue bestaande uit; Braadworst, Black Angus Burger, saté van fricandeau, spareribs, 
huzarensalade en rauwkostsalade, diverse koude sauzen, 
warme sauzen en stokbrood met kruidenboter 
 
Kegelarrangement nr.6:        € 21,00 p.p. 
 
2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak 
Barbecue bestaande uit; Braadworst, Black Angus Burger, saté van fricandeau, spareribs, 
huzarensalade en rauwkostsalade, diverse koude sauzen, 
warme sauzen en stokbrood met kruidenboter 
 
Kegelarrangement nr.7:         € 24,00 p.p. 
 
2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké 
Braadworst, Black Angus Burger, biefstuk, papillot van zalm en kipspies royale, 
huzarensalade, Toscaanse pastasalade en salade Caprese met tomaat, mozzarella en basilicum, 
stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven, koude en warme sauzen 
 
Kegelarrangement nr.8:        € 25,00 p.p. 

 
2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak 
Braadworst, Black Angus Burger, biefstuk, papillot van zalm en kipspies royale, 
huzarensalade, Toscaanse pastasalade en salade Caprese met tomaat, mozzarella en basilicum, 
stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven, koude en warme sauzen 
 

Dieet wensen of vegetarisch? Geen probleem vraag naar onze mogelijkheden. 



 

 

Kinderfeestje in de kegelzaal:        € 7,50 p.p. 
 
2 uur kegelen 
Glaasje frisdrank en een bordje patat met mayonaise 
Eventueel met een snack extra tegen een meer prijs van € 2,00 p.p.  
(kroket, frikandel of kipnuggets) 

 
 
 
 
 
 


