THEMAKAMERS EN FEESTZALEN MONKEY TOWN DELFT OVERDAG TUSSEN 10.00-17.00 UUR

HET MEENEMEN VAN EIGEN ETEN, HAPJES, DRANK ETC IS NIET TOEGESTAAN, GEEN UITZONDERING
AFKOOPKOSTEN EIGEN TAART MEENEMEN:
KINDEREN ÈN BEGELEIDERS BETALEN 1,00 PER PERSOON MET EEN MAXIMUM VAN 20,00
PRINSESSEN- OF PIRATENKAMER (in verband met COVID reglementen maximaal 8 kinderen en 2/3 ouders )
Te huur bij afname van een Frietjes Arrangement voor minimaal 4 kinderen
€ 13,50 pk
Afkoop voor meenemen van eigen taart (alle kinderen en begeleiders betalen)
Vergeet niet eigen borden, vorken en taartmes mee te nemen
€ 1,00 pp
Geen eigen eten|drinken|snoep|snoepzakjes, confetti en kaarsjes branden
Overdag te boeken via de website in combinatie met een kinderfeestje
Prijs voor de kamer:
€ 25,00 per dag

EETKAMER (in verband met COVID reglementen maximaal 14 kinderen en 8/10 ouders)
Te huur bij afname van een Frietjes Arrangement voor minimaal 10 kinderen € 13,50 pk
Afkoop voor meenemen van eigen taart (alle kinderen en begeleiders betalen)
Vergeet niet eigen borden, vorken en taartmes mee te nemen
€ 1,00 pp
Geen eigen eten|drinken|snoep|snoepzakjes|confetti en kaarsjes branden
Boekingen via de mail aan te vragen
Prijs voor de kamer:
€ 75,00 per dag

SERRE 1 (in verband met COVID reglementen maximaal 25 kinderen en 10/12 ouders)
Te huur bij afname van een Frietjes Arrangement voor minimaal 10 kinderen € 13,50 pk
Afkoop voor meenemen van eigen taart (alle kinderen en begeleiders betalen)
Vergeet niet eigen borden, vorken en taartmes mee te nemen
€ 1,00 pp
Geen eigen eten|drinken|snoep|snoepzakjes|confetti en kaarsjes branden
Boekingen via de mail aan te vragen
Prijs voor de zaal:
€ 125,00 per dag

SERRE 2 (in verband met COVID reglementen maximaal 25 kinderen en 10/12 ouders)
Te huur bij afname van een Frietjes Arrangement voor minimaal 10 kinderen € 13,50 pk
Afkoop voor meenemen van eigen taart (alle kinderen en begeleiders betalen)
Vergeet niet eigen borden, vorken en taartmes mee te nemen
€ 1,00 pp
Geen eigen eten|drinken|snoep|snoepzakjes|confetti en kaarsjes branden
Boekingen via de mail aan te vragen
Prijs voor de zaal:
€ 100,00 per dag

LET OP: Kijk de bevestiging goed na!
Staat de kamer niet op de bevestiging vermeld dan is deze niet vastgelegd en niet geldig.
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STANDAARD ARRANGEMENTEN ALLEEN BIJ THEMAKAMERS EN ZAALHUUR

FRIETJES ARRANGEMENT KINDEREN
Onbeperkt spelen in de speeltuin, 1 gratis lasergame muntje
1x Friet met saus (mayonaise, ketchup of curry)
1x Snack naar keuze p/p (Kroket|Frikandel|Kipnuggets of Kaassoufflé)
Onbeperkt ranja
Cadeautje voor de jarige uit de goudmijn

€ 13,50 p/p

FRIETJES ARRANGEMENT VOLWASSENEN
1x Friet met saus (mayonaise, ketchup of curry)
1x Snack naar keuze p/p (Kroket|Frikandel|Kipnuggets of Kaassoufflé)
Inclusief 1x Frisdrank 200ml (non-alcoholisch) of gewone koffie/thee
Prijs van: € 7,60 per persoon

voor:

€ 5,10 p/p
€ 2,50 p/p
€ 6,50 p/p

voor:

€ 7,50 p/p
€ 2,35 p/p
€ 8,75 p/p

voor:

€ 8,95
€ 2,35 p/p
€ 10,00 p/p

MIX VAN ZACHTE BROODJES ARRANGEMENT (VOORAF TE BESTELLEN)
2 Zachte puntjes per persoon
Ham | Kaas | Eiersalade| Kroket of Frikandel
Inclusief 1x Frisdrank 200ml (non-alcoholisch)
Prijs van: € 9,85 per persoon

NASI GORENG ARRANGEMENT (VOORAF TE BESTELLEN)
1x Javaanse Nasi maaltijd per persoon bestaande uit:
Gebakken rijst vegetarisch| 3 stokjes Saté Ayam | Atjar en Kroepoek
Inclusief 1 Frisdrank 200ml (non-alcoholisch)
Prijs van: € 11,30 per persoon

VOOR BIJ DE BORREL (VOORAF TE BESTELLEN)
Vegetarische loempia’s - 6 of 10 stuks
Bitterballen - 6 of 10 stuks
Bittergarnituur - 12 of 24 stuks
Frisdrank los koffie | thee | bier | wijn prijs vanaf

4,95 | 5,95
4,95 | 6,95
7,95 |12,95
2,35 - 3,50

Bij arrangementen wordt geen verrekening gedaan met niet opgehaalde drank of luxere dranken. Een
arrangement wordt altijd compleet berekend. Voor extra dank gelden normale prijzen.
Zijn er vragen of andere wensen? Vraag naar de mogelijkheden.
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