GOOLFY GLOW GOLF EXPERIENCE
WELKOM BIJ ÉÉN VAN DE GROOTSTE ‘INDOOR’
FLUO MINI-GOLF CENTERS VAN BELGIË.
SPEEL DE BAL IN ZO MIN MOGELIJK SLAGEN
DOORHEEN ONZE 18!!! HOLES.

7,00 euro P.P.

HYPERBOWLING
CLASSIC BOWLING

BOWL PARTY
De volledige ruimte is gedecoreerd in fluo kleuren en werd
aangekleed met obstakels en figuren waar je de bal als het
ware moet ‘langs’ goochelen.
Gewoon langskomen wanneer U zin heeft om een partij’tje te golfen in een super
gezellig kader…het kan! U kunt hiervoor reserveren, maar dat is niet noodzakelijk!
GLOW golf in combinatie met ons restaurant, indoor speelstad of bowling kan ook.
U vindt deze formules bij de hoofdactiviteit die u wenst.
.
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(INCL. MAD GAMES)

28 euro/baan/uur 36 euro/baan/uur

(INCL. MAD GAMES)

25 euro/baan/uur 33 euro/baan/uur

2 SESSIES CLASSIC BOWLING en MAD GAMES

12,00 euro

• Pannenkoeken, frietjes m/ frikandel of spaghetti
• 1 Frisdrank
• Zakje snoep voor alle kids
• Kadobon twv 18 Euro
2 Sessies bowling = 20 minuten bowlen p.p.
• Gereserveerde plaatsen
vb: u bent met 6 personen, U krijgt 120 min. bowlingplezier
• Uitnodigingskaartjes

HYPERBOWL PARTY

2 SESSIES HYPERBOWLING en MAD GAMES

13,00 euro

• Pannenkoeken, frietjes m/ frikandel of spaghetti
• 1 Frisdrank
• Zakje snoep voor alle kids
• Kadobon twv 18 Euro
2 Sessies bowling = 20 minuten bowlen p.p.
• Gereserveerde plaatsen
vb: u bent met 6 personen, U krijgt 120 min. bowlingplezier
• Uitnodigingskaartjes
UITBREIDING OP BOVENSTAANDE PARTY FORMULES:
met ‘deluxe’ (met waterijsje en échte bowlingkegel voor de jarige): + 2,50 euro p.p.
met ‘indoor fun’ (binnenspeelstad): + 3,00 euro p.p.
met ‘goolfy glow golf’: + 4,oo euro p.p.
Bij een ‘combi feestje’ met indoor fun of goolfy glow golf zorgen wij voor een extra baan
(spelen sneller) en zo hebben uw kids nog voldoende tijd om zich uit te leven in de speelstad.
Reservatieuren alle dagen van 14 tot 17 uur, op zaterdag & zondag ook van 10 tot 13.30 uur.

2500 m2 KINDERSPEELSTAD

De leukste en grootste indoor kinderspeelspeelstad van Vlaanderen. Onze 2500m verwarmde en
overdekte kinderspeelstad is een paradijs voor uw kids. Speelstoestellen tot 3 verdiepingen hoog,
griezelkamer, kinderdisco, springkastelen, doolhof, multimedia ruimte, ballenbaden, mega
video-game waar uw kinderen zelf actief deelnemen aan het spel ... een droom voor uw kind.
Al onze toestellen zijn CE gekeurd en dus superveilig. De vloeren zijn voorzien van kunstgrasmatten
zodat uw kapoen zijn voetjes niet pijn kunnen doen. Onze speelstad is uitgerust met een cafeteria
met 130 zitplaatsen waar u in de gezellige drukte kunt genieten van een drankje. We zijn open elke
woensdag vanaf 14 uur tot 18 uur, zaterdag & zondag vanaf 10 uur tot 18 uur. Tijdens de vakanties
zijn we elke dag open vanaf 14 uur tot 18 uur (behalve juli en augustus), ook op dinsdag. Bij mooi
weer kan het gebeuren dat we de speelstad sluiten, daarom is het aan te raden telefonisch contact
met ons op te nemen. We doen dit uiteraard niet als u bij ons een feestje gereserveerd heeft.
Reservatieuren alle dagen van 14 tot 17 uur, op zaterdag & zondag ook van 10 tot 13.30 uur.
TARIEF INDOOR KINDERSPEELSTAD:
Speelnamiddag (14 uur tot 18 uur): 6,00 uuro per kind
Speelochtend enkel op zaterdag & zondag (10 uur tot 13.30 uur): 6,0 0euro per kind
Speeldag (voor- en nammidag): 10,00 euro per kind
Kinderen die kunnen lopen dienen te betalen.
Volwassen en baby’s betalen geen inkom.

PARTY’S - INDOOR FUN
• Toegang tot de speelstad
• Pannenkoeken, frietjes m/ frikandel of spaghetti
• 1 Frisdrankje
• Zakje snoep
• Kadobon twv 18 Euro
• Gereserveerde plaatsen
• Uitnodigingskaartjes

UITBREIDING OP BOVENSTAANDE PARTY FORMULE:
met ‘DeLuxe’ (met waterijsje): + 1,00 euro P.P.
met 1 sessie bowling: + 3,00 euro P.P.
met ‘Goolfy Glow Golf’: + 4,OO euro P.P.

12,00 euro

U heeft binnenkort een familiefeestje, bedrijfsuitstap, verjaardag, teambuilding, communie- of
lentefeest, ... of wil gewoon een leuke avond onder vrienden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Op zoek naar een combinatie ‘Eten & Bowling’? Of een verjaardagsfeestje voor uw kapoen?
In onze superleuke 2500m2 overdekte kinderspeelstad, ons hypermodern én klassevol compleet
vernieuwd bowlingcenter of onze GOOLFY glow-golf…kunt U zich naar hartelust uitleven.
Partycenter Euro-City heeft 21 hypermoderne bowlingbanen, uitgerust met de modernste
technologiën in een super fraai en vooral ‘klassevol’ kader.
Alle banen hebben automatische bumpers voor de kids en er zijn glijbaantjes (draakjes)
voorzien voor de allerkleinsten.
Onze bowlingbanen zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Je hebt bij ons keuze uit ‘klassiek’ bowlen, HYPERBOWLEN of verschillende leuke games die
je zelf kan selecteren tijdens het bowlen.

Wij bieden de betere keuken in combinatie met bowling als dessert of voorgerecht!
Verschillende formules beschikbaar vanaf 21,50 Euro met of zonder bowling.
Het all-in buffet restaurant, Fondue Royal restaurant of ons industrieel ingerichte pizza & pasta
restaurant zijn ‘de place to be’ voor een leuke, tot in de puntjes afgewerkte avond voor U en
uw familie, collega’s, vrienden…. Vanuit elk restaurant heeft U zicht op onze bowlingbanen.
We bieden formules aan voor elk budget vanaf 20 euro!
Wij werken enkel met verse producten, alle gerechten & buffetten worden in eigen huis bereid.
Omdat we over alle benodigde gegevens zouden beschikken,
vragen we énkel te reserveren via onze website: www.euro-city.be
Er wordt slecht 1 rekening gemaakt per groep of tafel!!
VOOR PERSONEN DIE NIET DEELNEMEN AAN HET BUFFET OF FONDUE WORDEN ER GEEN
PLAATSEN VOORZIEN EN WORDEN DUS NIET TOEGELATEN IN HET RESTAURANT OMWILLE
VAN DE ALL-IN FORMULES.

Zin in een feestje? Op vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond toveren we ons center om voor onze
‘sfeer bowling’. De muziek een tandje bij door onze resident dj’s, colourful kegel ledverlichting,
6 grote haardvuren op onze video-walls alles om er een toppie avond van te maken.
6 mega projectieschermen boven de banen zorgen ervoor dat u bij ons alle belangerijke
sportmanifestaties (Ronde van Vlaanderen, Rode Duivels, Formule 1, ... ) kunt volgen in een
aangenaam sfeervol kader.
Voor zij die liever niet spelen en willen supporteren, we hebben 150 zitplaatsen op en rond de
banen waar U kan genieten van een hapje en een drankje. Euro-City heeft een volledige kaart met
snacks tot grill-gerechten. Voor een gezellige babbel kunt U steeds terecht aan onze ‘Harley Bar’.

ONTBIJTBUFFET
elke tweede zondag van de maand vanaf 9 uur ’s morgens
• glaasje CAVA
• fruitsappen en multivitaminen
• melk, chocolademelk, ...
• brood en verse koeken à volonté
• yoghurt en cornflakes
• allerhande beleg (kaas, hesp, salami, confituur, ...)
• roerei & spek
• met 1 sessie bowling: 20,00 euro
• kids tot 12 jaar: 8,50 euro (met bowling + 2,50 euro)

BUFFET ROYAL 5-gangen (duurtijd 3 uur)

38,00 euro

• Aperitief CAVA
• koud voorgerechtenbuffet
• soep
• warm grillbuffet
• dessertbuffet met koffie/thee
• inclusief dranken (pils, cola, limonade, waters, wit en rode wijn inbegrepen tot na het hoofdgerecht)
• kids tot 12 jaar: 2,30 euro per levensjaar

STRIKE MENU

3-gangen (duurtijd 2 uur)

SPARE MENU

2-gangen (duurtijd 1.15 uur)

32,00 euro

• Aperitief CAVA
• soep
• warm grillbuffet
• koffie/thee
• inclusief dranken (pils, cola, limonade, waters, wit en rode wijn inbegrepen tot na het hoofdgerecht)
• kids tot 12 jaar : 2,30 eur per levensjaar

11,50 euro

PIZZA-PASTA ALL-YOU-CAN-EAT!

15,00 euro

Het lekkerste uit onze pizza-oven! We serveren verschillende
soorten pizza aan je tafel en smullen maar...
• op weekdagen en weekends
• vanaf 4 personen en per volledige tafel
• kids tot 12 jaar: 7,50 euro
Het lekkerste uit onze pizza-oven gecombineerd met verschillende soorten pasta!
We serveren verschillende soorten pizza met pasta als hapje tussendoor.
• op weekdagen en weekends
• vanaf 4 personen en per volledige tafel
• kids tot 12 jaar: 9,50 euro

22,00 euro

• Aperitief CAVA
• warm grillbuffet
• kids tot 12 jaar : 1,60 euro per levensjaar

Bent u lid van een plaatselijke vereniging
11,00 euro
(okra, neos, fietsersbond, vrouwengilde, ...)
dan is de volgende formule zeker iets voor jullie! Van maandag tot vrijdag tussen 14 & 17 uur
• Koffie of thee met pannenkoeken
• 2 sessies bowling
• Tafel voorzien in het restaurant

17,50 euro

FONDUE ROYAL (gemengde vlees en visfondue) 4-gangen (duurtijd 2 uur)

PIZZA-PIZZA ALL-YOU-CAN-EAT!

38,00 euro

• Aperitief CAVA
• soep
• Vlees- en visfondue ROYAL
• dessertbuffet met koffie/thee
• inclusief dranken (pils, cola, limonade, waters, wit en rode wijn inbegrepen tot na het hoofdgerecht)
• Kids tot 12 jaar : 2,30 euro per levensjaar

TE VERKRIJGEN OPTIES BIJ UW GEKOZEN RESTAURANT FORMULE:
• MET 2 SESSIES BOWLING : + 10 EURO P.P.
• MET 2 SESSIES HYPERBOWLING: + 11,00 EURO P.P.
• MET GOOLFY GLOW GOLF: + 4 EURO P.P.
• MET INDOOR KINDERSPEELSTAD (TOT 12 JAAR): + 6 EURO P.P.
• ALL-IN-ONE (2 uur drank tijdens het bowlen): + 10 Euro PP
1 Sessie bowling = 10 minuten bowlen p.p. vb: u bent met 6 personen, U krijgt 60 min. bowlingplezier

