Familiearrangement
Heeft u iets te vieren of wilt u ‘gewoon’ gezellig samen zijn? Dan kunt u met het familiearrangement van Hotel - Restaurant ‘De
Rozenborg’ een prima invulling geven aan de bijzondere dag.
Nagenoeg elke zondagmorgen ontvangen wij u graag in ons sfeervolle Grand Café en restaurant aan de oevers van de Scharmerplas waar u verzekerd kunt zijn van een ontspannen, ongedwongen en vooral gezellige sfeer.
Uw programma ziet er als volgt uit:
			

Aankomst (± 10.15)
Wij ontvangen u met een heerlijk glaasje bubbels in ons sfeervol restaurant.
Voor de kinderen serveren wij een alcoholvrije cocktail.

Koffietijd (± 10.30 uur)
U kunt onbeperkt genieten van koffie en thee, met Groninger koek of cake. Desgewenst, tegen een meerprijs van € 2,25 kunt u het
assortiment uitbreiden met appelgebak of diverse soezen (regulier, chocolade, met boerenjongens of met aardbeien).
					Borreluurtje (± 11.15 uur)
Tijdens het borreluurtje kunt u genieten van luxe borrelgarnituur (2x rondgang) met gevulde eieren, kaas- en worsthapjes, olijven
en verschillende warme bittergarnituur. Inclusief 2* consumpties naar keuze.
					Lunch (± 12.15 uur)
Wij openen het royale lunchbuffet voor u met:
Groente- en champignonsoep
Wit-, bruin-, meergranen-, suiker- en krentenbrood, croissants, kaiserbroodjes
Jong belegen, komijn en oude kaas
Rollade, kipfilet met tuinkruiden, ham, rookvlees, bacon
Jam, hagelslag
Een heerlijke rundvlees- en aardappelsalade
Keuze uit een kroket of kaassoufflé
U kunt onbeperkt gebruik maken van jus d’orange, melk, koffie, thee, yoghurt met vruchtjes tijdens de lunch

					Einde (± 13.30)

Naborrelen is mogelijk in ons naastgelegen en sfeervolle Grand Café.

* Fris, bier, wijn en binnenlands gedistilleerd. Voor buitenlands gedistilleerd rekenen wij een meerprijs van € 1,-.
** Het familiearrangement kan vanaf 8 volwassen deelnemers gereserveerd worden.
*** Tegen een meerprijs van € 3,75 per kind bieden wij een kinderprogramma waarbij de kinderen o.a. mogen zwemmen en geschminkt kunnen worden. Kinderen dienen ten minste in het bezit te zijn van zwemdiploma A.

Prijzen:
Volwassenen **		
€ 15,95
Kinderen*** t/m 12 jaar € 1,- per jaar

Reserveren?

Hotel - Restaurant ‘de Rozenborg’
Hoofdweg 34
9616 TD Scharmer
t.: 050 - 404 23 23
e.: derozenborg@live.nl
w.: www.derozenborg.nl

