Al plannen
voor Pasen?
Paasbrunch

Paashightea

We ontvangen u met een feestelijk
welkomstdrankje. Hierna kunt u heerlijk
genieten van het uitgebreide brunchbuffet bestaande uit onder andere: twee
soorten soep, diverse warme en koude
vlees- en visgerechten, diverse ambachtelijke broodsoorten en keuze uit verschillende belegsoorten, zowel zoet als hartig!
Als afsluiter kunt u genieten van een
spetterend dessertbuffet! Bij de brunch
zijn koffie, thee, (karne)melk & verse
jus d’orange inbegrepen.

1e en 2e Paasdag • 11.00-14.00 uur

Paasbrunch
e

1 paasdag

29,
p.p.

50

Paasbrunch
e

2 paasdag

24,
p.p.

50

Koud/Warm Grillbuffet

Bij binnenkomst krijgt u een feestelijk welkomstdrankje. Hierna wordt
u verwend met diverse zoete
lekkernijen, zoals brownie, muffin,
minitaartje en scones. Vervolgens
serveren we onder andere een
heerlijk gevuld broodje, een gezonde wrap en lekkere hartige hapjes.
U heeft bij dit alles de keuze uit
meer dan 30 soorten thee, voor
de liefhebber kan dat uiteraard
ook koffie of
limonade zijn!
High Tea
1e en 2e Paasdag
per persoon
• 13.00-16.00 uur
50

Ontvangst met een feestelijk welkomstdrankje, daarna een uitgebreid
voorgerechtenbuffet gevolgd door
warme vlees- & visgerechten. Er wordt
door de kok live voor u gegrild!
Uiteraard zijn er ook diverse groenteen aardappelgerechten en is er een
buffet speciaal voor kinderen.
We sluiten af met een spetterend
dessertbuffet! In dit buffet zijn koffie,
thee, bier, wijn, frisdranken en sappen
inbegrepen.

1e en 2e Paasdag • 17.00-20.00 uur

22,

All-in

All-in

1e paasdag

2e paasdag

39,
p.p.

Reserveren kan via
info@houtrust.com!
Of bel 033 - 257 18 65
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50

34,
p.p.

50

Kinderspeelruimte
Tijdens de Brunch, High Tea en
het Koud/Warm Grillbuffet
is er speciaal voor de kinderen
een speelkamer met begeleiding
ingericht. Hier kunnen de kinderen
naar hartelust aan de gang met
diverse oud Hollandse spelletjes.
Natuurlijk kan er worden getekend
en gekleurd en kunnen er eieren
worden versierd. Tevens wordt er
op een groot scherm een leuke
film vertoond.
Voor kinderen t/m 12 jaar hanteren
we een tarief varierend van € 1,75
tot € 3,- per levensjaar
De Paashaas komt de feestvreugde
nog eens extra verhogen!

3-gangen Actiemenu 1e en 2e Paasdag
Wist u dat we van woensdag tot en met
zondag ons 3-gangen actiemenu serveren
voor lunch en diner? Uiteraard kunt u hier
ook tijdens de paasdagen van genieten of
à la Carte dineren en lunchen.

3-gangen

Actiemenu

@ 22,50

Lunch | Brunch
HighTea | HighWine | HighBeer
3-gangen actiemenu | BBQ

WA A R D E B O N
Reserveer een tafel met aankomst voor 17.30 uur
en ontvang tegen inlevering van deze ingevulde
waardebon elke 3e persoon gratis!
Uitsluitend op reservering ovv waardebon!
Niet op feestdagen en in combinatie met andere acties
en maximaal 3 personen per gezelschap gratis.
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E-mail:

Geldig tot en met 30 september 2018
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Hightea Houtrust

- Zoete lekkernijen zoals scones, brownies, muffins, etc
- Heerlijk gevuld broodje, gezonde wrap, etc
- Lekkere hartige hapjes zoals bijvoorbeeld een kroketje,
pizzabroodje, etc
- Uiteraard serveren we hierbij onbeperkt thee, met keuze uit
ruim 30 soorten. Voor de liefhebber kunnen we ook koffie
of limonade serveren!
Geniet ook van de Zoete Hightea à € 16,50 per persoon
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