Friet

Friet zonder
Friet mayonaise of curry
Friet speciaal
Friet saté
Friet stoofvlees
Gezinszak friet 2.5 /4 pers.

Klein

€ 1,90 		 € 2,50
€ 2,15 		 € 2,75
€ 2,40 		 € 3,00
€ 2,65 		 € 3,25
€ 3,40 		 € 4,00
€ 3,80		
€ 7,00

SAUzen			
Portie
Mayonaise/curry/ketchup/
mosterd/appelmoes/uitjes		€ 0,30
Satésaus 			€ 0,80
Stoofvlees 			€ 1,50

Snacks

Groot

Beker
€ 1,25
€ 2,00
€ 2,50

Frikandel 		 € 1,55
Frikandel speciaal 		 € 1,85
Viandel		 € 1,85
Mexicano 		 € 2,00
Vleeskroket		 € 1,55
Goulashkroket		 € 1,85
Kwekkeboom rundvlees kroket 		 € 2,00
Kwekkeboom groentekroket		 € 2,00
Bitterbal (5 stuks)		 € 2,00
Kipcorn 		 € 1,85
Kaassoufflé
€ 1,55
Sito stick		 € 2,00
Kipnugget (5 stuks)		 € 2,00
Nasi schijf		 € 1,55
Bami schijf 		 € 1,55
Shoarmarol of Smulrol		 € 2,00
Gehaktbal		 € 2,00
Berehap		 € 2,00
Berehap speciaal of saté 		 € 2,55
Kipsaté (3 stokjes)		 € 4,50
Schnitzel		 € 4,50
Half haantje 		 € 5,50
Spirello’s Small / Spirello’s XL
€ 1,75/ € 2,25

Festina
In ons café/restaurant Festina kan je terecht
voor heerlijk uitgebreid tafelen, een (fris)
drankje of (speciaal)biertje, of het afhalen
van pizza. En de kinderen? Die vermaken zich
kostelijk in de speeltuin!

PizzA’S

BESTELLEN bij EETCAFE FESTINA
Magherita				€7,00		
Tomatensaus, kaas en oregano		

Funghi				€7,50		

Tomatensaus, kaas en champignons		

Salami				€8,00
Tomatensaus, kaas en salami 		

Hawaii 				€8,50		

Tomatensaus, kaas, ham en ananas 		

Quattro Stagioni		 €9,00		

Tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika en champignons

U kunt heerlijke pizza’s (telefonisch) bestellen en afhalen
bij Eetcafé Festina. Bestellen kan van 17 tot 21 uur.

Pizza bestellijn: 0485-335468

Eten &
Drinken

MENU’S

Ook
g

Gekoeld

Bier

baar!
krijg
er

Geen zin om te koken? Het is tenslotte
vakantie! Bij de cafetaria kan je terrecht
voor een snelle hap of het afhalen van
menu’s, broodjes, friet en snacks.

e kratte
nv
oeld
ek

OOK Om mee te nemen

MENU’S WORDEN GESERVEERD MET FRIET,
SALADE EN MAYONAISE.
Schotel halve haan
Schotel kipsaté
Schotel schnitzel
Schotel hamburger
Smulbox Kids

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 5,50

Kindersmulbox: Frietjes met snack, drankje of ijsje en een verrassing.
Keuze uit: kroket, frikandel, kipnuggets of kaassoufflé

BELEGDE BROODJES
Zacht broodje los			
Broodje kaas 				
Broodje frikandel of kroket		
Broodje kwekkeboom			
Broodje hamburger speciaal		
Broodje cheeseburger			

€ 0,75
€ 1,80
€ 2,30
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00

IJS, FRIS EN SNOEP

Heerlijke milkshakes, handijs, vers softijs,
chips, snoep, frisdranken en nog veel meer
lekkers vindt je in de cafetaria!

De Kruidenier
Op vakantiepark De Bergen kunt u uw boodschappen
doen bij onze eigen kruidenier. De supermarkt heeft
alles in huis voor een onbezorgde vakantie!

ONS ASSORTIMENT*
GROENTEN & FRUIT, VLEESWAREN, ZUIVEL
CAMPINGARTIKELEN, FIETSVERHUUR,
SPEELGOED, WIFITICKETS
*Omvang van het assortiment varieert afhankelijk van het seizoen

De warme bakker...
Elke ochtend bakken
wij een diverse soorten
broodjes vers af in de
winkel. Zo is er voor
ieder wat wils te vinden
voor een heerlijk ontbijt
of lunch!

COMPLEET VERZORGDE BARBECUE

Bij vakantie hoort natuurlijk ook gezellig barbecueën.
Bestel uw barbecuepakket bestaande uit vlees, salades,
sauzen en natuurlijk de (gas) barbecue bij de supermarkt
en wij doen de afwas voor je. Bestellen kan al vanaf 4
personen. Bestellingen voor de volgende dag dienen voor
12.00u. binnen te zijn.
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