Kinderfeestjes
Ahoy maatjes en welkom op
ons schip waar we plunderen
en ranja drinken tot we erbij
neervallen, Aaaargh…

Een kinderfeestje bij ons op het schip vieren is het stoerste
en leukste wat er is. Lekker eten op ons schip, met
kanonskogels de pins omgooien op de bowlingbanen
en spelen in de speelzolder. Bij mooi weer mogen de
kinderen buiten spelen.

Beschikbare dagen*
Maandag

Gesloten

Dinsdag

Gesloten

Woensdag

Tussen 12:00u en 19:00u

Donderdag

Gesloten

Vrijdag

Tussen 12:00u en 19:00u

Zaterdag

Tussen 12:00u en 17:00u

Zondag

Tussen 12:00u en 17:00u

*m.u.v. de zomervakantie

Wij bieden verschillende kinderfeestjes aan op diverse
dagen. Onze feestjes zijn uit te breiden met allerlei
mogelijkheden. In de winterperiode duurt een feestje
gemiddeld 3 uur. Indien onze buitenspeeltuin “
Westerpret” geopend is (april tot oktober bij mooi weer)
kunt u hier tot 18:00 uur verblijven.
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On ze Ki nd erfe estje s!
Party pannenkoek € 13,00 p.p.
Lekker een pannenkoekje eten die je zelf mag pimpen. Een uurtje disco bowlen
en nog eens lekker spelen in de speelzolder/gameroom.
• Bowlen (1 uur) (max 7 personen per baan)
• Onbeperkt limonade tijdens het bowlen en het eten.
• Medaille voor de winnaar (1 per baan).
• Cadeautje voor de jarige.
• Glowsticks voor tijdens het bowlen.
• Spelen in het indoor speelparadijs
• Tijdsduur ong. ( 3 uur )

Party snacky € 14,00 p.p.
Patatjes! Bijna alle kinderen houden ervan en dan kunnen ze er ook nog eens wat lekkers bij kiezen
(frikadel, kaassouffle, kipnuggets of kroket). Ze kunnen voor of na het eten nog een uurtje disco bowlen
en ook nog eens een uur spelen in de speelzolder/gameroom.
• Bowlen (1 uur) (max 7 personen per baan)
• Onbeperkt limonade tijdens het bowlen en het eten.
• Medaille voor de winnaar (1 per baan).
• Cadeautje voor de jarige.
• Glowsticks voor tijdens het bowlen.
• Spelen in het indoor speelparadijs
• Tijdsduur ong. ( 3 uur )

Gourmetparty v.a. 10 jaar € 17,00 p.p.
Lekker je eigen eten klaar maken in gourmetpannetjes, een uurtje disco bowlen
en nog even uitrazen in de speelzolder/gameroom.
• Bowlen (1 uur)
• Onbeperkt limonade tijdens het bowlen en het eten.
• Medaille voor de winnaar (1 per baan).
• Cadeautje voor de jarige.

• Glowsticks voor tijdens het bowlen.
• Spelen in het indoor speelparadijs
• Tijdsduur ong. ( 3:30 uur )

Bij alle feestjes heeft u de mogelijkheid om de volgorde aan te passen.
(Kinderfeestjes zijn vanaf 6 kinderen, € 4,50 toeslag per ontbrekend kind)
* Prijswijzigingen onder voorbehoud,
kijk op onze website voor actuele prijzen.
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