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!

Nieuwjaarsdag:
Nieuwjaarsbrunch
Na een feestelijke nacht kunt u aanschuiven
bij de nieuwjaarsbrunch in de Waddenhoeve.
Ideaal voor met z’n tweeën of juist met de hele
familie. Vanaf 11.00 uur wordt u welkom geheten met een glaasje (alcoholvrije) bubbels.
U kunt dus lekker even uitslapen of juist vroeg
uit de veren om voor de brunch het nieuwe
jaar alvast te verkennen.
- MENU Met live cooking kunt u uw favoriete brunch zelf samenstellen. De koks staan klaar om uw lievelingsgerechten direct te bereiden zoals u dat wilt. Zeker weten dat er voor iedereen iets lekkers tussen zit!
Highlights:
- Een assortiment aan luxe broodsoorten.
- Koffie, thee en vruchtensappen.
- Een warm- en koud buffet.
- Diverse vis-, vlees- en vegetarische gerechten.
- Verse eieren; bereid zoals u het graag wilt.
- Een uitgebreid saladebuffet.
- Een yoghurtbar met diverse toppings.
- Dessertbuffet met ijstaarten, mousses en mini patisserie.
Dat is toch een mooi begin van 2020!

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 			
Tijd: 				
Locatie: 			

woensdag 1 januari
11:00 - 14:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:		
Kinderen: 			

€ 24,50 per persoon
€ 12,25 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

