Ben je binnenkort jarig en wil jij samen met leeftijdsgenootjes
het allerleukste kinderfeestje vieren? Voor iedereen t/m 12 jaar
hebben we superleuke verjaardagsfeestjes vol avontuur,
ontspanning, beleving én lekker eten. Je kunt ze ook nog
uitbreiden met leuke activiteiten, iets lekkers of een aandenken.
Alle items uit het kinderfeestarrangement kun je afhalen bij ons
‘Pick up Point’. En: de jarige ontvangt een kadootje!
Kinderfeestjes boek je snel én eenvoudig op
www.hofvaneckberge.nl/arrangementen/kinderfeestje
Je krijgt van ons altijd een reserveringsbevestiging.

Entree

Entree

Entree

2 x lasergame 6 minuten

1 x lasergame 6 minuten

3 x ranja

3 x ranja

3 x ranja

Frites, 2 mini snacks, saus

Frites, 2 mini snacks, saus

Frites, 2 mini snacks, saus

Softijsje

Softijsje

Softijsje

- Muffin met slagroom/snoepjes
- Bowlen p. baan, 55 min. (woe-vrij)
- Extra lasergame 6 min.
- Muntje kadootjes automaat

€ 2,10 p.p.
€ 18,€ 4,- p.p.
€ 1,- p.st.

Zuurstok of lolly
Bowlen p. baan, 55 min. (zat-zon-vakanties)
Dierenspeurtocht
Tasje diervoer voor dieren in de mini ZOO

€ 1,40 p.st.
€ 20,€ 1,- p.p.
€ 5,- p.st.

1. Kinderfeestjes kunnen gehouden worden tijdens onze openingsdagen en – tijden.
2. Kijk voor onze actuele openingsdagen en – tijden op: www.hofvaneckberge.nl/contact/openingstijden
3. Kinderfeestjes worden overdag gepland, zijn altijd op reservering en niet te boeken op zondagen en feestdagen.
4. Woensdag, donderdag en vrijdag vindt uitgifte van frites plaats tót 17.30 uur (tafel gereserveerd tot 18.00 uur).
5. Zaterdag vindt uitgifte van frites plaats tot 17.00 uur (tafel gereserveerd tot 17.30 uur).
6. Woensdag, donderdag en vrijdag (m.u.v. landelijke schoolvakanties en feestdagen) heeft iedereen van 13 jaar
en ouder gratis entree bij Hof van Eckberge.
7. Ouders kunnen op zaterdag en in de vakanties kiezen voor de losse entree (€ 5,- p.p.) of hetzelfde arrangement
als de kinderen, waarbij wij in plaats van de kinderdranken en het ijsje 2 x koffie / cappuccino / thee serveren.
8. Bij het reserveren geef je de gewenste etenstijd door. Indien deze tijd vol zit kiezen wij een vervangende tijd,
uiteraard zo dicht mogelijk bij uw gewenste tijd.
9. Arrangementen zijn te boeken vanaf 6 kinderen, leeftijd t/m 12 jaar.
10. Komt u met minder dan het gereserveerde aantal personen, dan vernemen wij dit graag vooraf van u.
11. Wij reserveren voor u een tafel in het restaurant op de begane grond of in het restaurant op de verdieping.
12. De arrangementen zijn inclusief Slimpie ranja. Deze ranja bevat 0% suiker, 0% calorieën, is glutenvrij en
wordt in kannen geserveerd afgestemd op het aantal kinderen van het kinderfeestje.
13. Zijn er specifieke maaltijd- en/of dieetwensen zoals bijvoorbeeld glutenvrij of lactosevrij? Geef dit dan tijdig
aan ons door. Wij houden hier dan graag rekening mee en hebben hiervoor alternatieve producten!

