Vakantiepark De Krim
FEESTDAGEN 2022

Culinair en feestelijk genieten
in de Kerstvakantie bij De Krim Texel!

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 culinair kerstdiner, een nieuwjaarsbrunch,
of een gezellige middag steengrillen.
Zo horen de feestdagen te zijn!
Uw reservering kunt u snel en eenvoudig
maken op onze website.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op!
Het team van Vakantiepark De Krim wenst u
alvast veel voorpret en hele fijne feestdagen!
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1e & 2e Kerstdag: Luxe Kerstontbijt
De Kerst begint perfect met een feestelijk en uitgebreid ontbijt in restaurant
De Waddenhoeve. Uiteraard komt de Kerstman gezellig langs en misschien neemt hij
Joris, Jet of Zizo mee!
Op eerste en tweede Kerstdag serveren wij een uitgebreid en luxe Kerstontbijt.
Wij ontvangen u met een glaasje Prosecco waarna u kunt genieten van onder andere
ovenverse broodjes, een ruim assortiment vers beleg zoals gerookte zalm en roerei.
Maar ook fruitsalade, vruchtensappen en vers gezette koffie.
Met het luxe assortiment kan iedereen aan tafel genieten van zijn of haar favoriete
Kerstontbijt.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie: 		

Zondag 25 & maandag 26 december
09:00 - 11:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		

€ 19,50 per persoon
€ 11,50 per persoon (4 t/m 11 jaar)

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

Bekijk snel het
4-gangen
Kerstmenu

>>

1e & 2e Kerstdag: Luxe Kerstdiner
Laat u in de watten leggen en geniet van een extra feestelijke avond in restaurant
‘t Paviljoen. Of u nu één gerecht wilt eten van ons a la carte menu of een uitgebreid
4-gangen diner, u mag de avond én het diner geheel naar wens invullen.
Ons team pakt uit met overheerlijke, luxe gerechten.
Wilt u nog even rustig natafelen, maar zijn de kinderen toe aan actie? Dan kunnen zij zich
ondertussen uitleven in het aangrenzende kinderspeelparadijs. Zo wordt het voor iedereen
een ontspannen Kerstdiner.
Voorkom teleurstelling en reserveer direct!

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie: 		

Zondag 25 & maandag 26 december
17:00 - 21:00 uur
Restaurant ‘t Paviljoen

Volwassenen:
Kinderen: 		

€ 49,50 per persoon
€ 22,50 per persoon (4 t/m 11 jaar)

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

Kerst 4-gangen keuze diner
VOORGERECHTEN
Vitello tonnato
of
Gebakken geitenkaasje met honing-thijmsaus
of
Trio van zalm met limoenmayonaise

SOEPEN
Pompoensoep met roquefort
of
Rijkgevulde wildbouillon

HOOFDGERECHTEN
Gebakken zeebaarsfilet met witte wijnsaus
of
Hertenbiefstuk met morillesaus
of
Strudel gevuld met groenten en bospaddenstoelen

DESSERT
Grand dessert, chocoladetaart met vanille-ijs en sinaasappel karamelsaus

Kindermenu
VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola
of
Meloen met rauwe ham, rucola en een honingdressing

SOEP
Tomatensoep met balletjes en vermicelli

HOOFDGERECHTEN
Gegrilde kipfilet met bonne femme garnituur
of
Kinderbiefstukje met kruidenboter

DESSERT
Verrassingsdessert

1e & 2e Kerstdag: All-in Kerst steengrillen
Kom gedurende 2 uur onbeperkt steengrillen in restaurant De Waddenhoeve.
Drankjes zijn inclusief*. Gezellig voor het hele gezin!
Grill heerlijke stukjes vlees, vis en garnalen en geniet daarbij van verse salades
en rauwkost. Alles wordt vergezeld met frietjes, aardappelsalade, kip-kerriesalade,
huzarensalade, zalmsalade, diverse rauwkost en smakelijke sauzen.
Houd wel ruimte vrij voor het nagerecht, want we sluiten de avond af met een
spectaculair dessertbuffet!
*Koffie, thee, frisdrank, ranja, Heineken tapbier, rode/ witte huiswijn.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie: 		

Zondag 25 & maandag 26 december
Tussen 17:00 - 21:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		
			

€ 34,50 per persoon (all-inclusive*)
€ 17,50 per persoon 5 t/m 14 jaar (all-inclusive*)
Kinderen t/m 4 jaar gratis

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

1e & 2e Kerstdag: Luxe Kerstgourmetpakket*
Liever de deur niet uit en samen genieten in uw chalet, villa of bungalow?
Dat kan met ons extra luxe Kerstgourmetpakket inclusief bruikleen van een gourmetstel
en verlengsnoer (€ 25,00 borg).
Het gourmetpakket bestaat uit:
Chipolata worst, hamburger, gemarineerde varkenshaasmedaillon, gemarineerde kipfilet,
gemarineerde biefstuk, gemarineerde kalkoenfilet en gemarineerde varkensribstuk.
Kindergourmet: mini frikandel, mini hamburger, stukjes kipfilet, pannenkoekenmix en
marshmallow.
Extra bij te bestellen: zalmfilet, Black Tiger garnalen en kabeljauwfilet
Het pakket wordt verzorgd met diverse salades, groenten, sauzen en stokbrood
met kruidenboter.
* Alleen mogelijk in een chalet, villa of bungalow

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Afhalen: 		
Afhaallocatie:

24, 25 & 26 december
Tussen 17:00 - 18:00 uur
Snackbar De Cocksboot

Volwassenen:
Kinderen: 		

€ 21,50 per persoon
€ 12,50 per persoon (4 t/m 11 jaar)

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

29 december: All-in Steengrillen!
Kom gedurende 2 uur onbeperkt steengrillen in restaurant De Waddenhoeve.
Drankjes zijn inclusief*. Gezellig voor het hele gezin!
*Koffie, thee, frisdrank, ranja, Heineken tapbier, rode/ witte huiswijn.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie:		

Donderdag 29 december
Tussen 17:00 - 21:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		
			

€ 34,50 per persoon (all-inclusive*)
€ 17,50 per persoon 5 t/m 14 jaar (all-inclusive*)
Kinderen t/m 4 jaar gratis

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

28 & 30 december: All-in Pannenkoekenbuffet
Zijn de kinderen net als Joris en Jet gek op pannenkoeken? Kom dan samen de allerlekkerste pannenkoeken versieren én op eten tijdens het pannenkoekenbuffet in restaurant
De Waddenhoeve! Joris, Jet of Zizo schuiven ook gezellig aan en hebben een mega leuke
verrassing! Kom je ook op 28 of 30 december? Drankjes zijn inclusief*.
Gezellig voor het hele gezin!
*Koffie, thee, frisdrank, ranja, Heineken tapbier, rode/ witte huiswijn.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie:		

Woensdag 28 & vrijdag 30 december
Tussen 17:00 - 21:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		
			
			

€ 21,50 per persoon (all-inclusive*)
€ 13,50 per persoon 12 t/m 17 jaar (all-inclusive*)
€ 9,50 per persoon 5 t/m 11 jaar (all-inclusive*)
Kinderen t/m 4 jaar gratis

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

Oudjaarsdag: All-in Oudjaars steengrillen
Kom gedurende 2 uur onbeperkt steengrillen in restaurant De Waddenhoeve.
Drankjes zijn inclusief*. Gezellig voor het hele gezin!
*Koffie, thee, frisdrank, ranja, Heineken tapbier, rode/ witte huiswijn.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
TTijd: 		
Locatie:		

Zaterdag 31 december
Tussen 17:00 - 21:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		
			

€ 34,50 per persoon (all-inclusive*)
€ 17,50 per persoon 5 t/m 14 jaar (all-inclusive*)
Kinderen t/m 4 jaar gratis

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

Nieuwjaarsdag: Nieuwjaarsbrunchbuffet
Start het nieuwe jaar feestelijk met het nieuwjaarsbrunchbuffet in restaurant
De Waddenhoeve. Vanaf 11.00 uur wordt u welkom geheten. U kunt dus lekker uitslapen
of juist vroeg uit de veren om voor de brunch het nieuwe jaar alvast te starten.
Het brunchbuffet bestaat uit een heerlijk kopje soep, diverse luxe broodjes en
broodsoorten, zoetwaren, verschillende vleeswaren, kaassoorten en gerookte vissoorten.
We sluiten de brunch af met een uitgebreid en smakelijk buffet van overheerlijke
desserts.
Is dit geen mooi begin van het nieuwe jaar?

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie: 		

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

Volwassenen:
Kinderen: 		

€ 35,00 per persoon
€ 17,50 per persoon (4 t/m 11 jaar)

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

De lekkerste

Oliebollen!
Van woensdag 28 december t/m zondag
1 januari op het plein, bij de oliebollenkraam.
Oliebollen mét en zonder rozijnen!
Afhalen tussen 12:00 t/m 19:00 uur

11 oliebollen

€ 10,-

Reserveren is niet nodig!

Gezellige

Winterfair!
Kom op 29 donderdag & vrijdag 30 december
naar Evenementenhal Texel voor
een gezellige Winterfair.
Geniet van (Texelse) lekkernijen en uiteraard
is er volop vertier voor de kinderen!

4 & 6 januari: All-in Pannenkoekenbuffet
Zijn de kinderen net als Joris en Jet gek op pannenkoeken? Kom dan samen de
allerlekkerste pannenkoeken versieren én op eten tijdens het pannenkoekenbuffet in
restaurant De Waddenhoeve! Joris, Jet of Zizo schuiven ook gezellig aan en hebben een
mega leuke verrassing! Kom je ook op 4 of 6 januari? Drankjes zijn inclusief*.
Gezellig voor het hele gezin!
*Koffie, thee, frisdrank, ranja, Heineken tapbier, rode/ witte huiswijn.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie:		

Woensdag 4 & vrijdag 6 januari
Tussen 17:00 -21:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		
			
			

€ 21,50 per persoon (all-inclusive*)
€ 13,50 per persoon 12 t/m 17 jaar (all-inclusive*)
€ 9,50 per persoon 5 t/m 11 jaar (all-inclusive*)
Kinderen t/m 4 jaar gratis

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

5 & 7 januari: All-in Steengrillen!
Kom gedurende 2 uur onbeperkt steengrillen in restaurant De Waddenhoeve.
Drankjes zijn inclusief*. Gezellig voor het hele gezin!
*Koffie, thee, frisdrank, ranja, Heineken tapbier, rode/ witte huiswijn.

INFORMATIE & RESERVEREN
Datum: 		
Tijd: 			
Locatie:		

Donderdag 5 & zaterdag 7 januari
Tussen 17:00 - 21:00 uur
Restaurant De Waddenhoeve

Volwassenen:
Kinderen: 		
			

€ 34,50 per persoon (all-inclusive*)
€ 17,50 per persoon 5 t/m 14 jaar (all-inclusive*)
Kinderen t/m 4 jaar gratis

Klik hier & reserveer direct uw tafel >
Met meer dan zes personen, vragen of contact?
Bel: 0222 390 115

Of scan
de QR-code:

Dagelijks tijdens de kerstvakantie!

Start de dag goed met de
rijkelijk gevulde bezorgontbijtbox

Bezorgen: 08:00 - 09:00 uur
voor chalet, villa en bungalow.
Afhalen voor campinggasten:
vanaf 09:00 uur in het paviljoen.

€ 14,50
per persoon

Scan de QR-code
en reserveer direct!

Bestel uw ontbijtbox vóór 15:00 uur op www.bestellen.krim.nl

Wie gooit de eerste Strike?
Kom bowlen bij
Vakantiepark De Krim!

vanaf

€ 15,00
Maximaal zes personen per
baan. Per uur te reserveren.

per uur

Scan de QR-code
en reserveer direct!

Reserveer direct een baan op www.krim.nl/bowling

Lekker eten in
uw accommodatie?

Gourmetten vanaf

€ 18,

50

per persoon

inclusief gourmetstel*
* Het gourmetstel krijgt u in bruikleen
(borg € 25,-) en kunt u de volgende 			
ochtend terug brengen vòòr 12.00 uur.

** Op 24, 25 en 26 december is er een
speciaal Kerstgourmetpakket.
Kijk op pagina 8 voor meer info.

Gourmetten
is altijd leuk**

Scan de QR-code
en reserveer direct!

Minimaal 1 dag van tevoren reserveren.

Meer info & online bestellen: www.bestellen.krim.nl

