Kerst programma 2018
’t Trefpunt & Steenhoeve Made
De Feestdagen viert u dit jaar bij 't Trefpunt. We hebben er ongelooflijk veel zin in om er
een gezellig en vooral ook smaakvol feest
van te maken. Ons Kerstprogramma ziet er dit jaar als volgt uit:

Vier de feestdagen bij
Partycentrum
’t Trefpunt Made
Raadhuisplein 1a
4921 ZJ Made

wijzigingen van uw reservering en aantal personen kunt u doorgeven tot 24 uur van te voren.
Diëten en/of allergieën graag vooraf doorgeven.

Maandag 24 december Kerstavond
Zijn wij gehele dag geopend en kunt u reserveren
voor lunch en/of a la carte

Reserveringen & Info
Tel: 0162-684000
Fax: 0162-685176
Website www.eetenstap.nl
Email info@hoteltrefpunt.nl
Raadhuisplein 1a
4921 ZJ Made

Programma 1 “Brunch”
Serveren wij vanaf 11.00 tot 13.30 uur
Koud & Warm brunchbuffet € 24,50 p.p.
kids t/m 3 jaar gratis / kids t/m 11 jaar € 13,50

***

Programma 2 “ High Tea”
Serveren wij vanaf 14.30 tot 16.00 uur
High Tea buffet Prijs € 19,50 p.p.
kids t/m 3 jaar gratis / kids t/m 11 jaar € 11,50

***

Programma 3 “A La Carte”
Mogelijk vanaf 13.00 uur
U mag zelf bepalen hoe laat u aan tafel wenst

Voor de inhoud
programma’s
Vraag naar onze
speciale folder

en hoeveel gangen u wenst te eten.
Het aantal gangen kunt u op de dag
zelf aangeven. Voor de kinderen is
er een apart kindermenu
a la carte menu prijs vanaf € 39,95 p.p.
***

Programma 4 “Steengrill-menu”

Uitsluitend op reservering

Programma 2 “op de koffie”
Serveren wij vanaf 15.00 tot 16.00 uur
All You can drink koffie/thee € 11,50 p.p.
incl. kerststaaf en andere zoetigheden
***

Programma 3 “Steengrill-menu”
Mogelijk vanaf 16.00 uur
U mag zelf bepalen hoe laat u aan tafel wenst

***

Programma 5 “Dinerbuffet”
4 gangen Diner-buffet
Met live de Heidemuziekanten
Ontvangst om 18.00 uur
Prijs: Volw. € € 45,00 p.p.
kids t/m 11 jaar € 22,50

1 & 2 januari 2019 zijn wij gesloten

en hoeveel gangen u wenst te eten.
Het aantal gangen kunt u op de dag
zelf aangeven. Voor de kinderen is
er een apart kindermenu
a la carte menu prijs vanaf € 39,95 p.p.
***

U mag zelf bepalen hoe laat u aan tafel wenst

kids t/m 3 jaar gratis / kids t/m 11 jaar € 19,50

Geopend vanaf 14.00 uur
tot 23.00 uur
en kunt u reserveren
voor a la carte diner

Mogelijk vanaf 13.00 uur
U mag zelf bepalen hoe laat u aan tafel wenst

Mogelijk vanaf 16.00 uur
All You Can Eat buffet € 35,00 p.p.
Incl. soep/voorgerecht en nagerecht buffet

A La Carte

Programma 1 “A La Carte”

All You Can Eat buffet € 35,00 p.p.
Incl. soep/voorgerecht en nagerecht buffet
kids t/m 3 jaar gratis / kids t/m 11 jaar € 19,50

***

Programma 4 “Buffet”
3 gangen Diner-buffet
Ontvangst om 18.00 uur
Prijs: Volw. € € 35,00 p.p.
kids t/m 11 jaar € 19,50

