Sportlaan 3, 2406 LD Alphen aan den Rijn - Tel: 0172-493100
http://bowlingalphen.nl
http://facebook.com/bowlingalphen
http://twitter.com/bowlingalphen

Gourmet € 31,50 per persoon

Barbecue € 30,00 per persoon

Arrangementen

(Basis geen partykeuze)

(Basis geen partykeuze)

Soep van de dag

Soep van de dag

De partykeuze 1 en 2
bestaan uit één van de grill menu’s,
steengrill, barbecue, gourmet,
zoals beschreven bij de tarieven.

Biefstuk - varkenshaas - varkensfilet - kipfilet mini hamburger - mini slavinkjes
Paprika reepjes - champignons - ui ringen
pannenkoeken beslag - eieren - kaas - ham
Ruime keus uit de salade bar met o.a.
4 soorten verse rauwkost salades -

Shashlick - hawaiispies - karbonade varkensfilet - saté - hamburger - speklap
Ruime keus uit de saladebar met o.a.
4 soorten verse rauwkost salades huzarensalade - kartoffelsalade etc.
Frites

huzarensalade - kartoffelsalade etc.

Le pain met kruidendip - diverse sauzen

Frites

Dessert

Le pain met kruidendip - diverse sauzen
Dessert

De twee B’s: Barbecue en Bowlen!
Barbecueën bij Bowling Alphen is het
leukste dat er is!
Zeker als je daarvoor nog intensief hebt

Steengrill € 30,00 per persoon
(Basis geen partykeuze)
Soep van de dag
Biefstuk - varkenshaas - varkensfilet kipfilet - saté - mini slavinkjes

en speklapjes. Ook heb je de keuze uit

Ruime keus en onbeperkt genieten
van al het lekkers uit de saladebar
met o.a. 4 soorten verse rauwkost
salades - huzarensalade kartoffelsalade etc.

verschillende salades, krijg je frietjes erbij,

Frites

gebowld. Wat houdt het in? Je krijgt o.a. de
soep van de dag, shaslick, hawaiispiesjes,
karbonade, varkensfilet, saté, hamburgers

brood met kruidendip en tot slot een
dessert.

Speciaal voor onze jonge gasten van 5 t/m 12
jaar hebben wij een kinderkorting van 50%.
Kindermenu’s zijn ook mogelijk.
Kinderen t/m 4 jaar eten GRATIS mee.
Tegen meerprijzen kunnen wij ook voor onze
vegetarische gasten heerlijk laten mee
grillen. Ook ons saté buffet is te bestellen
voor vegetarische gasten. (zie website)

Allergie of intolerantie meld het ons!

Le pain met kruidendip - diverse sauzen
Dessert

Alle menu’s inclusief voor- en nagerecht,
één uur bowlen, luxe bittergarnituur tijdens
het bowlen en koffie compleet tot besluit.

Minimaal 6 personen
Partykeuze 1
Steengrill / Barbecue
Vrijdag t/m zaterdag € 38,50 per persoon.
Zondag t/m donderdag € 36,00 per persoon.
Partykeuze 2
Gourmet
Vrijdag t/m zaterdag € 41,50 per persoon.
Zondag t/m donderdag € 39,00 per persoon.
Partykeuze 3
All-in arrangement
€ 67,50 per persoon.
(excl. buitenlands gedistilleerd, speciale bieren
of shotjes)
Inclusief koffie met gebak of een welkomst
cocktail bij aankomst, anderhalf uur bowlen,
extra luxe bittergarnituur tijdens het bowlen,
keuze uit één van onze grillmenu’s met vooren nagerecht.
Vier en een half uur onbeperkt consumpties
tijdens bowlen en eten.

Gelegen in het hart van de Randstad, aan
het fraaie watersportgebied “De Zegerplas”
ligt “Bowling & Partycentrum
Alphen aan den Rijn”
Lekker eten in combinatie met een uur
(of langer) bowlen op één van de
12 bowlingbanen.
Dit is al 40 jaar mogelijk bij
Bowling & Partycentrum Alphen aan den Rijn
waar de wens van de gast centraal staat en
iedereen welkom is voor een ontspannen dag of
avond waarbij sport gecombineerd wordt met
culinaire genoegens.
Het centrum biedt de mogelijkheden voor
iedereen. Een uurtje bowlen gecombineerd
met steengrillen, barbecueën, gourmetten of
een heerlijk spareribs of satébuffet. Het
bowlingcentrum is ook geschikt voor feesten
en partijen.
Ook aan de kinderen is gedacht, tijdens je
kinderfeest helemaal uit je dak gaan.
Dinsdag t/m vrijdag 14.00 - 18.00 uur.
Met de feestdagen, Pasen, Moederdag en de
Kerstdagen hebben we diverse leuke
arrangementen.
Onze medewerkers bieden u een gastvrij en
enthousiast onthaal. Elke dag heten wij onze
gasten van harte welkom en bieden wij ze
onze bekende en voortreffelijke service.
Bowling Alphen heeft een naam hoog te
houden op het gebied van culinaire activiteiten.
U zult zich verbazen over de rijk gevarieerde
en vooral ook prijsvriendelijke menu’s.
Wij hebben ook regelmatig leuke speciale
akties die variëren van een uur GRATIS bowlen
tot een leuk buffet.

Voordelig bowlen met de klas
Even ontsnappen uit de schoolbanken?
Speciaal voor scholen heeft Bowling Alphen
gereduceerde tarieven. Buiten de normale
openingstijden kun je dit reserveren:
dagelijks van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 tot 18.00 uur (m.u.v.

Kinderparty
KINDERFEEST BOWLEN
Dinsdag t/m Vrijdag:
14.00 - 18.00 uur

Spare-ribs / saté
1 uur bowlen
+
Salade
+
Sparerib of saté

Cadeautje voor de jarige

+

1 uur bowlen, met limonade en een snoepje

Koffie

Kleuren

€ 24,50 per persoon

Eten, frites snack naar keuze met limonade
(keuze tijdens bowlen maken uit: Kipnuggets,
frikandel, kroket of kaassoufle)

schoolvakanties) en met minimaal 5 banen.
De prijs is €12,50 per uur, per baan.
Uiteraard zijn de Fun-bumpers gratis! Zo
hebben jullie meer kans op een STRIKE. Als
dat geen leuk klassenuitje wordt…

Schuif gezellig aan
We kunnen ons voorstellen dat je na het
bowlen stevige trek hebt gekregen. Gelukkig
heb je bij ons een ruime keuze aan
verschillende arrangementen. Wat dacht je
bijvoorbeeld van een barbecue of steengrill?

(kinderen t/m 12 jaar € 16,50 per kind en
kinderen t/m 4 jaar eten GRATIS mee)

Ook een saté- of spareribs menu behoort tot

Minimaal 4 personen

met een drankje dan kunt u uw keuze maken

de mogelijkheden. Wenst u alleen een hapje
voor ons Food and Fun arrangement.

IJsje

Een onvergetelijk bedrijfsfeest

€ 12,50 per persoon

geven?
Dan ben je bij Bowling Alphen aan het juiste

Minimaal 6 kinderen per baan

adres! Gezellig bowlen en eten… Het kan
allemaal! Vooral als jullie allemaal wat
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Food & Fun arrangement

3 consumpties per persoon

Maandag t/m Donderdag
na 18.00 uur
€ 22,50 per uur per baan.
Vrijdag Blacklight bowlen
14.00 - 18.00 uur
€ 18,00 per uur per baan.
Vrijdag Blacklight bowlen
18.00 - 01.00 uur
€ 26,00 per uur per baan.
Zaterdag Blacklight bowlen
14.00 - 18.00 uur
€ 22,50 per uur per baan.
Zaterdag Blacklight bowlen
18.00 - 01.00 uur
€ 26,00 per uur per baan.
Zondag de hele dag Blacklight bowlen
14.00 - 22.00 uur
€ 26,00 per uur per baan.
Feestdagen

(Nationale feestdagen)

goed komen. Wie gooit er als eerst een

€ 27,50 per uur per baan.

strike? En wie bakt er helemaal niks van?
te praten. Speciaal voor jouw gezelschap

1,5 uur bowlen Bittergarnituur

Maandag t/m Donderdag
tot 18.00 uur
€ 18,00 per uur per baan.

competitief zijn ingesteld, moet het helemaal

Een ideaal bedrijfsuitje om nog lang over na
Koffie en gebak

Bowling Prijzen

hebben we speciale arrangementen
samengesteld. Vele bedrijven gingen u al
voor.

Schooltarieven (m.u.v de schoolvakanties)
Maandag t/m Vrijdag tot 18.00 uur
€ 12,50 per uur per baan.
Kindertarief (m.u.v. zondag)
tot 18.00 uur
€ 16,00 per uur per baan.

(Bier, fris, wijn, vieux, jonge jenever)

€ 21,00 per persoon
Sportlaan 3, 2406 LD Alphen aan den Rijn - Tel: 0172-493100
http://bowlingalphen.nl
http://facebook.com/bowlingalphen
http://twitter.com/bowlingalphen

Minimaal 6 personen Geen
kinderkorting

* Fun-bumpers GRATIS
Alle tarieven zijn per uur per baan.
Zelf mee gebrachte consumpties zijn
niet toegestaan

