Vakantiepark De Krim
FEESTDAGEN 2019

Vier de feestdagen bij
Vakantiepark De Krim!
Wilt u optimaal genieten van de feestdagen
en dat zonder voorafgaande (kerst)stress in de
supermarkt of bij het koken? Dat kan in één van
de restaurants op Vakantiepark De Krim. In winterse sferen kunt u heerlijk komen genieten van
een gezellig kerstontbijt, een uitgebreide kerstof nieuwjaarsbrunch, een culinair kerstdiner, live
cooking of een speciaal juttersmaal.
Zo horen de feestdagen te zijn!
Uw reservering kunt u snel en eenvoudig doorgeven via het online reserveringsformulier.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op!
Het team van Vakantiepark De Krim wenst u
alvast veel voorpret en hele fijne feestdagen!

1e & 2e Kerstdag:
Christmas Live Cooking
Het kerstdiner van uw keuze live voor uw neus
bereid. Vanaf 17:00 uur bent u welkom in
buffetrestaurant De Waddenhoeve, waar wij
u ontvangen met een lekker welkomstdrankje.
Daarna bereiden onze koks live de lekkerste
gerechten, die u zelf uitkiest. Met Kerst zijn alle
gerechten natuurlijk extra feestelijk. Voor de
kleinere gasten is er een kindersmulbuffet.
- MENU Highlights:
- Een ruim gevulde bakkersfiets.
- Uitgebreid soepbuffet met meerdere toppings om uw soep mee af te maken.
- Verse groente- en aardappelgerechten.
- Carpaccio, vitello tonnato, lams- en parmaham.
- Gerookte zalm of makreel en TX-garnalen.
- Vlees-, wild- en visgerechten worden direct voor u op de grill bereid.
- Kinderbuffet met snacks, pannenkoeken en poffertjes.
- Feestelijk dessertbuffet.
Maak er een mooie Kerst van met familie, vrienden en/of geliefden in De Waddenhoeve.
De kerstman komt ook nog even langs!

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 			
Tijd: 				
Locatie: 			

woensdag 25 & donderdag 26 december
17:00 - 22:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:		
Kinderen: 			

€ 32,50 per persoon
€ 16,25 per persoon (4 t/m 11 jaar)

Reserveren: 		
			

wij adviseren u vooraf te reserveren
via het online reserveringsformulier

Vragen of contact:

sales@krim.nl - 0222 390 118

