
Onbeperkt zelf grillen in een gezellige sfeer!
U maakt uw spiesen zelf klaar aan het vleesbuffet en grillt ze vervolgens gezellig zelf gaar op uw eigen 
barbecue die in uw tafel zit. U betaalt slechts € 22,- per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er 
aangepaste tarieven. Deze zijn afhankelijk van de lengte van het kind: kinderen tot 1 meter betalen  
€ 7,40. Kinderen van  1 tot 1.30 m betalen € 9,50 en kinderen van 1.30 tot 1.70 m betalen € 13,20. Bij deze 
prijs is inbegrepen: een Marveld welkomstdrankje, voldoende stokbrood, een kop rijkgevulde pittige 
tomatensoep, onbeperkt barbecuen, vlees, sausjes en garnituur. Extra bij te bestellen friet-basket groot:  
€ 5,80 of friet-basket klein € 4,70. 

Smakelijk eten!

Koffiespecialiteiten
Café Parisienne   6,70
Irish Coffee  6,70

Dranken
Koffie/thee/melk  2,20
Cappuccino   2,30
Sinas/tonic/cola/cassis/up  per glas 2,30 
Bronwater per glas 2,30
Rivella/Fristi/Chocomel  2,50
Ranja  1,40
Jus d’Orange per glas 2,50
Tomatensap per glas 2,50
Appelsap per glas 2,30
Bier per glas 2,30
Halve liter pul bier  4,60

IJs
Coupe kinderijs   5,00
Vruchtensorbet    5,40
vanilleijs - aardbei-ijs - perzik - aardbeiensaus 
Coupe Hymalaya 
vanilleijs - advokaat - chocoladesaus   5,40
Coupe Melba    5,40
vanilleijs - aardbei-ijs - perzik - aardbeiensaus
Teun & Pleun ijsbeker   5,30 

Wijn
Rood/wit/rosé per glas 3,60
Port/Sherry/Vermouth per glas 3,60
Fles wijn v.a.  18,90
Op onze wijnkaart vindt u een groot assortiment 
wijnen. 

Barbecue-Grill

Per tafel of gezelschap maken wij één rekening. Genoemde prijzen zijn in Euro’s. De waarde van een Marveld 
consumptie-munt is € 2,30. Hierop is geen geld teruggave. Wij serveren geen kraanwater, wel verschillende soorten 
bronwater.



Smakelijk eten!

IJskaart

Coupe Hymalaya
Vanille-ijs, advokaat en

chocoladesaus.

€ 5,20

Vruchtensorbet
Vanille-ijs, vruchten en  
aardbeiensaus.

€ 5,20
€ 5,20

Coupe kinderijs
Vanille-ijs met vruchtjes.

€ 4,80

Teun & Pleun ijsbekers
De ware ijssensatie voor elk kind, 
Teun en Pleun zijn nu ook om 
te smullen! Leuk om te sparen.

Coupe Melba
Vanille-ijs, perzik en
aardbeiensaus.

€ 5,00 p/st


