DE PERFECTE LOCATIE
VOOR EEN TOPDAG
MET JOUW COLLEGA’S

Geniet van een initiatie curling gecombineerd met
een lekkere hap. Ontdek onze drie basispakketten
en boek vandaag nog je leukste teamevent van het jaar
STANDAARD
BASIC

€37 pp
excl. btw

€45 pp
excl. btw

• Koffie
• Koffie en thee + assortiment
sweet bites en infused water

LUXE PAKKET

€56 pp
excl. btw

• Lunch

• Curling activiteit

• 2 tot 4* warme gerechten

• Apero

• Curling activiteit

• 2 dranken naar keuze

(*afhankelijk van het aantal
personen)

• Fingerfood

• Lunch
• Big bowls of salad bar
• 1 drank naar keuze

Side salad
(3 verschillende salades)
1 drank naar keuze
Muffin

• Curling activiteit
• Apero formule
• Fingerfood
• 2 dranken naar keuze

Alle formules zijn voor min. 12 personen

ONTDEK AL ONZE
MOGELIJKHEDEN, EN BOEK
EEN EVENT OP MAAT
GEMAAKT VOOR JOUW TEAM

Ontdek de beschikbare ruimtes bij
Sportoase Groot Schijn:
Polyvalente ruimte (220m²)

Horecaruimte schaatshal (120m²)

• 555€/halve dag

• 380€/halve dag

• 750€/hele dag

• 550€/hele dag

• 550€/avond

• 350€/avond

Beamer is voorzien in de geboekte ruimte. Prijzen excl. btw

Bekijk hier het aanbod van Foodmaker

Vanaf
€ 5 pp

FORMULE

excl btw
Vanaf
12 pers.

KOFFIE

Koffie & thee
Thermos koffie
Thermos heet water + 4 soorten thee
Assortiment sweet bites (2 soorten)
Kan infused water (met vers fruit)
Extra optie gebak
Muffin + €2,00 p.p.
Chocolate cookie + €1,85 p.p.
Sugerfree brownie + €2,9 p.p.
Carrot cake + €2,90 p.p.
Lemon pie + €4,00 p.p.
Glutenvrije chocoladetaart + €4,00 p.p.
Vegan bites + €2,90 p.p.
Mix van verschillende soorten gebak
+ €3,5 p.p.

Vanaf

FORMULE

€ 10 pp
excl btw
Vanaf
12 pers.

ONTBIJT

Breakfast Bowl + drank
Breakfast Bowl
Assortiment van 3 verschillende
breakfast bowls
Drank
Koudgeperste sapjes
Koffie en thee
Infused water
Extra opties
Chocoladebroodje of croissant
+ €1,60 p.p. Bananenbrood +€2,90 p.p.
Stokbrood + zoet en zout beleg
+ €2,5 p.p.

FORMULE

€ 15 pp
excl btw
Vanaf
12 pers.

ONTBIJT

Breakfast Bar + drank
Gezond ontbijtbuffet
Assortiment yoghurts, chia- en
havermoutbereidingen,
toppings & granola
Verse fruitsalade
Chocoladebroodje of croissant
Stokbrood + zoet en zout beleg
Drank
Koudgeperste sapjes
Koffie en thee
Infused water

Vanaf

FORMULE

€ 8,5 pp
excl btw
Vanaf
12 pers.

LUNCH

Wrap + drank
Wrap
Assortiment van 6 verschillende
soorten wraps
Drank
1 drank naar keuze uit assortiment
soft drinks, cava, wijn en bier
(m.u.v. cocktails & mocktails)
Extra dranken kunnen ter plekke besteld

Vanaf
€ 11 pp

FORMULE

excl btw
Vanaf
12 pers.

LUNCH

Salad Bar + drank
Salad Bar + drank
Salad bowl van salad bar
Assortiment van groentesalades,
pastasalades, toppings
Drank
1 drank naar keuze uit assortiment
soft drinks, cava, wijn en bier (m.u.v.
cocktails & mocktails)

worden aan de prijzen in het restaurant.

Extra dranken kunnen ter plekke besteld

Extra opties
Kleine soep (2 verschillende soorten) €2,90 p.p.
Grote soep (2 verschillende soorten) –
€3,70 p.p. Stokbrood & cupje margarine
- €1 p.p.

Extra opties
Grote soep (2 verschillende soorten) –
€3,70 p.p. Stokbrood & cupje
margarine - €1 p.p.

worden aan de prijzen in het restaurant.

FORMULE

€ 11 pp
excl btw
Vanaf
12 pers.

LUNCH

Big Bowl + drank
Salad Bowl
Keuze uit asssortiment Big Bowls.
Drank
1 drank naar keuze uit assortiment soft
drinks, cava, wijn en bier
(m.u.v. cocktails & mocktails).
Extra dranken kunnen ter plekke besteld
worden aan de prijzen in het restaurant.

Extra opties
Kleine soep (2 verschillende soorten) €2,90 p.p.
Grote soep (2 verschillende soorten) –
€3,70 p.p. Stokbrood & cupje margarine
- €1 p.p.

Vanaf
€ 11 pp

FORMULE

excl btw
Vanaf
12 pers.

DINNER

Hot Bowl + drank
Hot Bowl + drank
Buffet warme gerechten
Assortiment van 2 tot 4* verschillende warme
gerechten
*afhankelijk van het aantal personen

Drank
1 drank naar keuze uit assortiment soft drinks,
cava, wijn en bier (m.u.v. cocktails & mocktails)
Extra dranken kunnen ter plekke besteld worden aan
de prijzen in het restaurant

Extra opties
Side salad (3 verschillende salades) – €3,70 p.p.
Kleine soep (2 verschillende soorten) - €2,90 p.p.
Grote soep (2 verschillende soorten) – €3,70 p.p.
Stokbrood & cupje margarine - €1 p.p.

Vanaf

FORMULE

€ 7,5 pp
excl btw
Vanaf
12 pers.

APERO

Assortiment hapjes + drank
Fingerfood
Siciliaanse dolce olijven
Libanese pita-bites met dips
Huisgemaakte falafel met hummus
Kippenboutjes met spicy veganaise
Nachos met chili sin carne, cheddar,
tomatensalsa en zure room
Drank
1 drank naar keuze uit assortiment
soft drinks, cava, wijn en bier (m.u.v.
cocktails & mocktails).
Extra optie drank
1 drank extra + €2,50 p.p.
2 dranken extra + €5,00 p.p.

VRAGEN
OF ANDERE
WENSEN?
Laat ons iets weten,
dan bespeken we samen
de mogelijkheden.
deurne@thefoodmaker.com

Welke activiteiten heeft Sportoase
Groot Schijn nog te bieden?

GROEPSLESSEN

€8,5 pp
excl. btw

Min. voor 12 betalende deelnemers,
max. aantal deelnemers af te
stemmen per groepsles

RECREATIEF ZWEMMEN
Min. voor 10 personen
€7,90 pp
excl. btw

€29,50 pp
excl. btw

RECREATIEF SCHAATSEN

WORKSHOP CURLING
Min. voor 12 personen
Bij meer dan 24 deelnemers dient
er 1,5u workshop voorzien te worden zodat iedereen een optimale
curling ervaring kan beleven.
* per uur (max. 36 deelnemers)

Toegang + €3,50 p.p huur
schaatsen bij beschikbaarheid

€3,80 pp
excl. btw

ijsbanen en min. 20 personen

CONTACTEER NU
HET GROOT SCHIJN TEAM
EN BOEK
JOUW TEAMEVENT!
03/339.49.70
info.grootschijn@sportoase.be
@sportoase
.com/sportoase.be
@sportoase
www.sportoase.be

Sportoase Groot Schijn nv, Ruggeveldlaan 488 - 2100 Deurne www.sportoase.be

