Kerst Grill Buffet en A la Carte
U dient vooraf te reserveren via mail of onze website, geef hierbij de voorkeur aanvangstijd aan. In uw
reserveringsbevestiging staat de exacte aanvangstijd. U ontvangt daarbij ook de aanbetalingsfactuur

U dient vooraf te reserveren voor zowel het grillen als het a la carte eten op beide kerstdagen. De tafels in het
a la carte restaurant kunnen vanaf 15.00 uur gereserveerd worden
Naast ons A la Carte menu hebben we ook dit jaar weer een rijkelijk gevuld grill kerst buffet. Kijk hieronder
.
voor prijzen, mogelijkheden en aanvangstijd en de openingstijden van Sevink
Prijzen Grill buffet incl drank (koffie, thee, tapbier, wijn,
frisdrank en sappen)
Volwassenen
€ 46,50
Kids 2 ™ 4 jaar
€ 19,95
Kids 5 ™ 12 jaar
€ 30,50

Openingstijden Sevink Avonturenpark
Beide dagen voor iedereen toegankelijk

1e kerstdag: 13.00 - 21.00 uur
2e kerstdag: 10.00 - 21.00 uur
Aanvangstijd Kerst Grill buffet
Beide dagen vanaf 14.00 uur
U heeft twee uur lang de beschikking over de grilltafel
Sevink Avonturenpark is beide dagen geopend. Gratis

Uw reservering is definitief na de aanbetaling van 50%
Wij werken met tafels van 8 of 6 pers, voor grotere
groepen worden geen tafels aan elkaar gezet, maar u
zit wel naast elkaar cq bij elkaar

entree alleen in combinatie met het grill-buffet.

Voorgerecht
Rijkelijk gevulde soep met stokbrood en
kruidenboter.
* Tomatensoep
* Bloemkool-Broccoli soep

Vlees buffet
Onder genoemde producten kunt u twee uur lang
onbeperkt nuttigen, te vinden in onze vlees vitrine
*Biefstuk
* Speklap
*Varkenssteak
* Kalkoenfilet
*Frikandel /gehaktspies
* Spareribs
*Zalm/Gamba’s
* Kip- Saté
*Runder hamburger
* Beenham

Extra’s
*Gegratineerde aardappels
*Gebakken aardappels/Friet
*Witlof met ham en kaas
*Diverse warme en koude sauzen

Koud buffet
Onder genoemde producten kunt u twee uur lang
onbeperkt nuttigen, te vinden in onze salade vitrine
*Rundvleessalade * Tomaten/Komkommer
*Zalmsalade
* Uienringen
*Kipsalade
* Champignons
*Paprika
* Diverse rauwkostsalades

Dessert buffet
Op ons dessert buffet zult u de volgende items vinden
*Diverse bavarois
* Chocolade fontein
*Divers schepijs
* Petitfours
*Slagroomsoezen
* Vers Fruit
*Zoetigheden
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