@mooieboules.amsterdam

Eten, boulen en borrelen in de allereerste
jeu de boules-foodhallen van Nederland
De speeltuin voor groepen vrienden, familie en collega’s

1. RESERVEER
Maak je reservering eenvoudig en snel via www.mooieboules.nl. Je kiest geheel naar wens het aantal banen,
tijdsduur en aantal personen. Wij adviseren om met max. 6 personen per baan, 45 minuten te spelen. Zijn jullie met
een grote groep? Reserveer dan voor een langere periode zodat iedereen kan spelen.

2. Eten (optioneel)
Na het boulen ben je van harte welkom om een tafeltje uit te kiezen waar je kunt borrelen en/of eten. Van tevoren
een hapje eten of een drankje doen? Vaak is dit geen probleem, maar neem voor de zekerheid contact met ons op.
Wanneer je een baanreservering hebt geplaatst via onze website, ontvang je van ons een e-mail met de
mogelijkheden wat betreft het vooraf vastleggen van een aantal (eet)opties (zie onderstaand). Wil je hiervoor gaan?
Stuur ons dan een mail. Dan regelen wij de rest.
Kan je nog niet kiezen? Bekijk onze menukaart onderaan onze website en zie wat voor diverse gerechten je kan
bestellen in onze foodhal. Dit kan makkelijk via jouw eigen telefoon en aan jouw eigen tafel.

3. GENIET
Nodig je vrienden uit, kom naar Mooie Boules (Zeeburgerpad 3 in Amsterdam) en geniet van een heerlijk uitje. Naast
het boulen, kan je bij ons diverse (bord)spellen spelen. Spontaan langskomen? Reserveren kan dan aan de deur of
geniet van het terras!

Borrelen
Zelftap											

€10,- per liter

Wil jij je eigen biertje tappen? Huur dan je eigen tap!
De tap is helemaal gratis, je betaalt slechts 10 euro per liter. Let op: de taps zijn beperkt beschikbaar

Drankarrangement 1 - mogelijk vanaf twee uur		

v.a. €22,50 p/p

Geen zin in verrassingen en weten waar je aan toe bent? Kies dan voor ons drankarrangement. Drink met jullie groep de hele
avond onbeperkt Swinkels bier, huiswijn, fris, koffie & thee! Voor de eerste twee uur 22,50 euro p.p. en de daarop volgende
uren 9,50 euro p.p.
1: Wil je liever een drankarrangement met speciaalbier of overheerlijke gin-tonics? Uiteraard is een drankarrangement op maat mogelijk! Neem dan
contact met ons op.

Borrelhappen
Borrel pita pita pita by nacarat

€7,50 p.p.

Flatbread, pitabread, verschillende dips & olijven. Om je vingers
bij af te likken! Geheel vegetarisch en bevat vegan items

Borrel chidoz		

		

€7,50 p.p.

Nacho’s met gesmolten kaas, huisgemaakte guacamole en dip

Borrel Food x cafe

			

€7,50 p.p.

Laat je verrassen door de chefs van Ron Blaauw met diverse hapjes

Bittergarnituur 				

€11,-

Aanbevolen per twee personen te bestellen

Eten

2

Rijsttafel by Ron Blaauw 3			

€20,- p.p.

Tafel met lekkere Indonesische gerechten

		
Rijsttafel Deluxe by Ron Blaauw

€24,50 p.p.

Tafel met nóg meer heerlijke Indonesische gerechten

mexicaans by chidoz 3

			

€20,- p.p.

Mexicaans feestje met taco’s, quesadilla’s, homemade guacamole en
dip

mexicaans deluxe by chidoz

€24,50 p.p.

Mexicaans feestje met nóg meer taco’s, quesadilla’s, homemade guacamole en dip

best of both worlds / deluxe

€20,-3 / €24,50 p.p.

Het beste van Ron Blaauw en Chidoz! Een mix van overheerlijke gerechten, voor ieder wat wils
2: Te bestellen vanaf 2 personen en Best of both worlds vanaf 4 personen. Vanaf 20
personen altijd Best of both worlds
3: Ook geheel vegetarisch verkrijgbaar

www.mooieboules.nl

