Voor een actief , ontspannen en gezellig
“avondje uit” kunt u terecht in ons Bowling–
en Partycentrum. Ook verzorgen wij uw
Personeelsfeesten, bruiloften, recepties,
kinderparty’s etc.

Wij bieden u:






Een sfeervol restaurant met open
haard en een gezellige bar, geschikt
voor zowel grote als kleine
gezelschappen.
Een uitstekende keuken met o.a.
barbecue, spiderpan, gourmet, enz.
Naast bowlen kunt u zich vermaken
met Oudhollandse spelen.
De mogelijkheid om zelf arrangementen
samen te stellen, afgestemd op uw
budget.

Bowling– en Partycentrum
“de Brake”

Voor informatie en
reserveringen:

Arrangementen

Sport- en Recreatiecentrum
De Brake
Oosteinderweg 19
8072 ZN Nunspeet
Tel. Bowling:
0341-257000

E-mail:
bowling@sportbedrijfnunspeet.nl
receptie@sportbedrijfnunspeet.nl

Website:
www.sportbedrijfnunspeet.nl

Tarieven gelden voor 2020.
Prijswijzigingen en/of drukfouten
voorbehouden.

CULINAIRE TIPS
*Gourmet
*Spiderpan
*Barbecue
*Warm/Koud Buffet
*Koud Buffet

Gourmet

Spiderpan

375 gram vlees p.p.

375 gram vlees p.p.

*Mini Slavinken
*Shoarmavlees
*Kipfilet
*Mini hamburgers
*Varkenshaas
*Biefstuk
*Stokbrood *Kruidenboter *Frites
*Groentegarnituur *Champignons *Eieren
*Verse Fruitsalade *Diverse sauzen

*Varkenshaas
*Kipfilet
*Gyrosreepjes
*Mini hamburgers
*Biefstuk
*Javaanse reepjes
*Shoarmavlees
*Stokbrood *Kruidenboter *Frites
*Groentegarnituur *Verse Fruitsalade
*Diverse sauzen

€ 22,75 p.p. (vanaf 4 personen)

€ 24,75 p.p. (vanaf 4 personen)

Jeugd 7 t/m 13 jr. € 13,25 /Jeugd 3 t/m 6 jr. € 8,25

Warm/koud buffet
*Huzarensalde
*Rundvleessalade
*Hollandse Nieuwe
*Gevulde eieren
*Visschotel met diverse soorten vis
*Gehaktballetjes in satésaus
*Warme kibbeling
*Varkenshaas in champignon-roomsaus
*Satéstokjes
*Biefstuk stroganoff
Frites/gebakken aardappelen *Stokbrood
*Kruidenboter *Rijst *Verse fruitsalade
*Diverse sauzen *Rauwkost
€ 26,95 p.p. (vanaf 30 personen)
Jeugd 7 t/m13 jr. € 15,00 /Jeugd 3 t/m 6 jr. € 10,00
Warm/koud buffet ook mogelijk met gebruik van barbecue

Jeugd 7 t/m13 jr. € 15,25 /Jeugd 3 t/m 6 jr. € 10,25

Barbecue
*Kipsaté
*Varkensfiletlapje
*Biefstuk
*Sjaslick
*Hamburger
*Speklapje
*Braadworst
*Sparerib
*Huzarensalade *Rauwkost
*Frites /Gebakken aardappelen
*Stokbrood *Verse Fruitsalade
*Diverse koude- en warme sauzen
€ 22,75 p.p. (vanaf 20 personen)
Jeugd 7 t/m 13 jr. € 13,25 /Jeugd 3 t/m 6 jr. € 8,25

Koud buffet
Tip!
*Visschotel met diverse soorten vis
Hollandse Nieuwe
Huzarensalade
Zalmsalade
*Assortiment van koud vlees
Rosbief
Rollade
Gerookte ham met asperges
*Kaasplateau *Gevulde eieren
*Stokbrood *Kruidenboter *Rauwkost*
*Diverse sauzen *Verse fruitsalade
€ 22,75 p.p. (vanaf 30 personen)
Jeugd 7 t/m 13 jr. € 13,25 /Jeugd 3 t/m 6 jr. € 8,25

Gourmet, Barbecue, Warm/koud
buffet of Koud buffet
uitbreiden met een gezellig uurtje
bowlen?
€ 4,95 extra per persoon!

