Grill Buffet 2022
U dient vooraf te reserveren . In uw reserveringsbevestiging staat de exacte
aanvangstijd. U ontvangt daarbij ook de 50% aanbetalingsfactuur

Tijdens de kerstdagen kunt u ook dit jaar weer genieten in een luxe en sfeervolle ambiance
waar ook uw kinderen meer dan welkom zijn. Beide Kerstdagen kunt u in ons grill
restaurant genieten van een rijkelijk gevuld grill buffet. De toegang tot Sevink
Avonturenpark is bij de prijs inbegrepen

Openingstijden Sevink Molen
Beide dagen voor iedereen toegankelijk

1e kerstdag: 13.30 - 20.30 uur
1e ronde 14.00-16.00 2e ronde 17.30-19.30

2e kerstdag: 11.00 - 20.30 uur
vanaf 16.00 uur

Prijzen incl drank (koffie of thee, tapbier, wijn,
frisdrank, sappen)
Volwassenen
€ 49,50
Kids 2 ™ 4 jaar
€ 19,95
Kids 5 ™ 12 jaar
€ 29,95
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 bij elkaar

Aanvangstijd Kerst Grill buffet
U heeft twee uur lang de beschikking over de grilltafel
Sevink Avonturenpark is beide dagen geopend. Gratis
entree alleen in combinatie met het grill-buffet.
Koud buffet
Onder genoemde producten kunt u twee uur lang
onbeperkt nuttigen, te vinden in onze salade vitrine
*Rundvleessalade * Tomaten/Komkommer
*Kipsalade
* Uienringen
*Paprika
* Champignons
* Diverse rauwkostsalades

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
* Kipfilet
*Frikandel /gehaktspies
* Beenham
*Zalm/Gamba’s
* Kip- Saté
*Runder hamburger

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

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

www.sevinkmolen.nl
Tel: 0543-513229 Mail: info@sevinkmolen.nl

STEL UW EIGEN KERSTMENU SAMEN
2022

1e kerstdag kunt u kiezen uit ons kindermenu, onze kids-arrangementen,
pannenkoeken of stel zelf uw kerstmenu samen. U kunt kiezen uit een
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Hieronder vindt
de diverse mogelijkheden

u

Openingstijden Sevink Molen met kerstmis. Beide
dagen voor iedereen toegankelijk
1e kerstdag: 13.30 - 20.30 uur
Kerstmenu vanaf 16.00 uur

Prijs € 39,50

2e kerstdag: 11.00 - 20.30 uur
Sevink Avonturenpark is beide kerstdagen geopend.
Nadien gehele kerstvakantie van 10.00 tot 20.30 uur geopend

Voorgerecht
Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en
kruidenboter.
* Tomatensoep / Bloemkool-Broccoli soep
* Gebakken Champignons met knoflooksaus
* Runder Carpaccio
* Nacho’s

Hoofdgerecht
Keuze uit de volgende gerechten
*Runderstoofpotje met rode kool en appeltjes
*Biefstukpuntjes met peper- of champignonroomsaus
*Varkenshaas met peper-of champignonroomsaus
*Vispotje (kabeljauw,zalm en gambas) in een
heerlijke huisgemaakte vissaus
*Vegagyros met vers gewokte groente

Kindermenu
Prijs € 19,50
*Kinder Tomatensoep
*Frikandel of nuggets met friet of
Kinderpannenkoek smartie en mashmellow
*Gebruik maken van het dessertbuffet
*incl entree in Sevink avonturenpark
Voor het avonturenpark sevi of sevelien arrangement

Alles wordt geserveerd met verse groente, rauwkost,
friet en gebakken aardappels

Dessert
*Diverse Bavarois, vers fruit, vanille ijs
opgemaakt met slagroom en garnering
* In de Ridderzaal maakt u gebruik van ons
uitgebreide dessertbuffet

De tafelbezetting in de ridderzaal is 2,5 uur.
In het zelfbedienings restaurant van het
Avonturenpark, kunt u zo lang verblijven als u wilt
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