Eten, boulen en borrelen in de allereerste
jeu de boules-foodhallen van Nederland
De speeltuin voor groepen vrienden, familie en collega’s
1. Jeu de boulen
Maak je groepsreservering tot 30 personen eenvoudig en snel via www.mooieboules.nl/amsterdam/
reserveren. Kom je alleen boulen? Selecteer dan de optie ‘alleen een baan’ bij stap 1, kies naar wens het
aantal personen, jeu de boules banen en tijdsduur. Wij adviseren om minimaal 45 minuten te boulen met
maximaal 8 tot 10 personen per baan. Zijn jullie met meer dan 30 personen? Vul dan ons aanvraagformulier
in, dan maken we een offerte op maat.
2. Eten (optioneel)
Je bent van harte welkom om voor of na het boulen te komen borrelen en/of eten. Selecteer je gewenste
optie ‘eerst een baan dan een tafel’ of ‘eerst een tafel dan een baan’. Ben je met maximaal 10 personen?
Dan kies je op de dag zelf een leuke plek uit in de foodhal. Bestel eenvoudig op de tablets in de zaak.
Vanaf 11 personen kun je gebruik maken van het groepsmenu. Bestel alvast borrelhappen,
drankenarrangementen en/of gerechten tijdens het maken van je groepsreservering op de website of geef
dit door in je offerte aanvraag . Vanaf 20 personen serveren we altijd een combi van gerechten (Best of all
worlds groepsmenu).
3. GENIET
Nodig je vrienden uit, kom naar Mooie Boules (Zeeburgerpad 3 in Amsterdam) en geniet van een
heerlijk uitje. Naast het boulen, hebben we ook diverse (bord)spellen. Spontaan aanwaaien kan ook
o.b.v. beschikbaarheid! Liever achteraf betalen? Een factuur is altijd mogelijk vanaf €250,- (+€7,50
administratiekosten). Kies tijdens het reserveren bij stap 3 voor de zakelijke optie of geef dit aan in je
offerte aanvraag.

Borrelen
Zelftap 										

€11,- per liter

Wil jij je eigen biertje tappen? Huur dan je eigen tap! De tap is helemaal gratis, je betaalt slechts €11,-per liter.
Vermeld in het opmerkingenveld dat je graag gebruik wilt maken van de zelftap. Let op: de taps zijn beperkt beschikbaar.

Borrelhappen

borrel Ron gastrobar streetfood

€7,50 p.p.

Borrel Roast bistro bar 		

€7,50 p.p.

Borrel Fishbar Monk			

€7,50 p.p.

Borrel Chidoz		

		

€7,50 p.p.

combi borrelhappen 			

€7,50 p.p.

Bittergarnituur 			

€5,50 p.p

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

Crunchy Chicken, Holy Hotwings, Rib Fingers en Sweet BBQ
wings. Wat wil een mens nog meer?!

Het beste uit de zee! Met calamares, garnalenkroketten en
brood met boter en rilette.

Mexicaanse nachos met gesmolten kaas, pico de gallo en
huisgemaakte guacamole.

Laat je verrassen door de chefs van Ron Blaauw, Roast Bistro Bar,
Fishbar Monk of Chidoz met een mix van hun beste borrelhappen.

Lekker Néerlandais! Te bestellen vanaf 2 personen.

Eten

Ron gastrobar streetfood

				

€23,50 p.p.

Roast bistro bar						

€23,50 p.p.

Fishbar Monk							

€23,50 p.p.

Chidoz						

€23,50 p.p.

Uitgebreide Indonesische rijsttafel met een selectie van exclusieve Ron Blaauw gerechten.
Vegetarische optie is beschikbaar!

Kippetjes van het spit en sticky BBQ ribs met heerlijke side dishes om te delen.

Monk’s shared dining met een mix van seafood en vis. Beaucoup vitamin sea!

		

Mexicaans feestje met taco’s, quesadilla’s, nacho chips, huisgemaakte saus en guacamole.

groepsmenu best of all worlds			

€23,50 p.p.

Voor ieder wat wils: een combi van vier keukens! De Indonesische rijsttafel van Ron Blaauw,
de kippetjes en ribs van Roast Bistro Bar, Vitamine Sea van Fishbar Monk en een Mexicaans
feestje van Chidoz. Te bestellen vanaf 6 personen.
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