Ontdek
je geluk!
Uit Eten arrangement
Lekker uit eten gaan is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun vakantie. Marveld Recreatie
beschikt over diverse restaurants en biedt een ruime keuze uit gerechten. Bij het reserveren van het
Uit Eten arrangement, krijgt u op de door u gewenste dagen heerlijke gerechten voorgeschoteld.
Een smaakvolle manier om kennis te maken met ons culinaire aanbod!

Na een gastvrij onthaal heeft u de mogelijkheid een keuze
te maken uit drie arrangementen. Het maakt niet uit of u
een weekend, midweek of een volle week te gast bent op
Marveld. In overleg zijn extra dagen bij te reserveren.

3-gangen-diner à la carte keuzemenu
Op maandag, dinsdag en vrijdag kunt u zelf een 3-gangendiner samenstellen van onze à la carte-kaart. Een leukere
culinaire kennismaking met Marveld is er niet.

Pannenkoek-/pizzamenu
Op woensdag serveren wij een heerlijk ‘Pannenkoekmenu’.
Houdt u niet van pannenkoek? Geen probleem, op deze dag
kunt u ook een heerlijk ‘Pizzamenu’ kiezen.

Grill-/BBQmenu
Op donderdag mag u zelf uw vlees of vis bakken, u gaat
gezellig ‘barbecuen’. Diverse soorten rauwkost, fruit, sauzen,
stokbrood en roomboter maken het geheel compleet.
U maakt uw spiesen zelf klaar op uw eigen barbecue die in
uw tafel is verwerkt.
Op zaterdag en zondag gaat u de ene dag barbecuen, op de
andere dag mag u zelf een 3-gangen keuzemenu samenstellen. Op uw aankomstdag wordt u geïnformeerd op welke
dag u wordt verwacht in het grill restaurant en op welke dag
het keuzemenu wordt geserveerd.
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Zo boekt u
Het is aan te bevelen uw Uit Eten arrangement gelijktijdig
met uw reservering te boeken. Mocht u echter nog even
willen wachten tot u op het park aangekomen bent,
reserveer het arrangement dan het liefst bij aankomst
op de receptie. Mocht u een kinderstoel voor één van uw
kinderen willen reserveren, vermeld dit dan bij de overige
opmerkingen. Voeg deze kinderen dan wel toe aan het
reserveringsmenu. Heeft u of één van uw disgenoten een
voedselallergie, dan houden wij daar graag rekening mee.
U kunt dit aangeven bij het boeken van uw Uit Eten arrangement.
Prijzen
Weekend
Midweek
Week

t/m 4 jr
gratis
gratis
gratis

5 t/m 12 jr
€ 38
€ 42
€ 74

Volwassenen
€ 67
€ 76
€ 131

Periode
U kunt op Marveld Recreatie het gehele jaar door gebruik
maken van het Uit Eten arrangement, met uitzondering van
de Kerstdagen. De receptiemedewerkers kunnen u hierover
informeren.

Informeer ook eens
naar de Marveld
Cadeaubon. Verras
vrienden of familie
met een origineel
geschenk.
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Culinaire verwennerij op Marveld Recreatie met het Uit Eten
arrangement. Laat u zich verrassen! Natuurlijk worden ook
de kleine gasten niet vergeten. Kinderen t/m 4 jaar mogen
gratis aanschuiven, voor hen zijn de gerechten speciaal
aangepast. Voor de wat oudere kids zijn er speciale kindermenu’s. Graag horen we vooraf van u het aantal deelnemers.

marveld.nl

