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Terra Nova, Burgers and more
Nijkerkerstraat 12
3882 PG Putten
0341-361567
info@terranova-putten.nl
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Van harte welkom bij Terra Nova!
Wilt u een feestje geven en zoekt u nog een locatie? Dit kan bij ons! In deze map staan onze
arrangementen waar u uit kan kiezen. Hebt u specifieke wensen? Dit kunt u met ons bespreken en
wij zullen kijken wat we voor u kunnen realiseren.
Zoekt u er nog ontspanning voor bij? Dan bent u bij ons ook aan het goede adres! Ga de competitie
aan met uw gezelschap!
Welk team wint er met een ronde minigolf?
Alle arrangementen (m.u.v. de kinderarrangementen) zijn exclusief minigolf.
U mag tot 3 dagen van te voren het aantal personen te wijzigen.

per ronde
t/m 14 jaar
t/m 3 jaar
Dagkaart

Prijs p.p.
€ 7,50
€ 4,95
gratis
€ 10,00

Min. 15 pers. Min. 25 pers.
€
6,30 € 5,65
€
4,25 € 3,75

Tarieven mini golf

Geïnteresseerd? Laat het ons weten en wij zullen het met u bespreken!

Arrangementen folder Terra Nova 2018

Lunch arrangementen
Lunch arrangement klein
Deze bestaat uit:
-

Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt melk, karnemelk en ijswater
Tomatensoep
Zachte bollen belegd met kaas of ham met garnituur
Zacht bolletje met kroket

Dit is mogelijk vanaf 10 personen voor € 11,50 p.p.

Lunch arrangement Luxe
Deze bestaat uit:
-

Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt melk, karnemelk en ijswater
Stokbrood met carpaccio
Stokbrood met zalm
Stokbrood met brie
Zacht bolletje met kroket

Dit is mogelijk vanaf 10 personen voor € 18,50 p.p.
Lunch Vlinder
-

Huzarensalade
Kroket met een zacht bolletje
Diverse kaas en vleessoorten
Diverse zoetwaren
Diverse soorten brood
Variatie soep
Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk
Diverse soorten fruit

Dit is mogelijk vanaf 10 personen voor € 15,00 p.p.

Nog zin in ontspanning? Doe er nog een rondje minigolf erbij!
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Barbecue arrangementen

Arrangement kleine Vulkaan
Dit bestaat uit:
-

Per persoon een procureurlapje, barbecueworstje, hamburger en speklap
Huisgemaakte knoflooksaus
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Frietjes
Rauwkostsalade
Huzarensalade

Dit kan vanaf 10 personen voor € 16,00 p.p.

Arrangement Vulkaan de luxe
Deze bestaat uit:
-

Huisgemaakte sauzen
Frietjes
Brood met huisgemaakt kruidenboter
Huzarensalade
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Ruime luxe sortering van vlees
Onbeperkt barbecueën

Dit is mogelijk vanaf 10 personen voor €22,50 p.p.

Toch een kopje soep vooraf? Dit kan al voor €3,50 p.p.

Wilt u nog een lekkere afsluiting van de avond? Kijk eens bij onze dessert buffetten!
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Hamburger arrangement
Hamburger arrangement
Deze bestaat uit:
-

Onze home-made classis burger
IJsbergsla
Schijfjes tomaat, augurk en rode ui
Gebakken spek, ui en champignons
2 soorten brood
Diverse soorten saus
Plakken kaas
frietjes en fritessaus

Dit arrangement is mogelijk vanaf 10 personen voor € 15,50 p.p.
U kunt dit arrangement uitbreiden met een aantal opties:
-

hotdogs met broodjes voor + € 5,00 p.p.
Pulled Pork + € 5,00 p.p.

Arrangement Labyrint
Deze bestaat uit:
-

Frietjes met diverse sauzen
Een snack naar keuze (kaassouflesse, kroket of frikandel)
Alcoholvrije consumptie

Dit kan vanaf 10 personen voor € 7,25 p.p.

Dessert arrangement
Dessert buffet small
Deze bestaat uit:
-

Soesjes
Vanille ijs
Bavarois
Vers fruit
Chocoladesaus
Slagroom

Dit is mogelijk vanaf 20 personen voor € 6,50 p.p.
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Kinderarrangementen
Kinderarrangement klein
Dit bestaat uit:
-

Ronde minigolven
Frietjes
Keuze uit een kroket, frikandel of kaassoufflé
Onbeperkt ranja
Raketje

Dit is voor € 9,95 p.p.
Bij elke 4 kinderen graag 1 begeleider mee!

Kinderarrangement luxe
Dit bestaat uit:
-

Ontvangst met allerlei lekkernijen (soesjes, mini saucijzen, koekjes)
Rondje minigolven
Frietjes
Keuze uit een kroket, frikandel of kaassoufflé
Onbeperkt ranja
Raketje

Dit is mogelijk vanaf 10 personen en voor € 11,50 p.p.
Bij elke 4 kinderen graag 1 begeleider mee!

Kinderarrangement Burgers
Dit bestaat uit:
-

Mini classic hamburgers
Broodjes voor de hamburger
Sla, schijfjes komkommer en tomaat
Ketchup, mayonaise en curry
Frietjes
Onbeperkt ranja
Rondje minigolven
Raketje

Dit is mogelijk vanaf 10 personen en voor € 13,50 p.p.
Bij elke 4 kinderen graag 1 begeleider mee!
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Wilt u consumptiemunten? Deze kunt u met een minimum van 10 stuks kopen voor 2,00 per stuk.
Als u voor consumptiemunten kiest, is dat op basis van afhalen aan de bar.

1 munt:
Koffie, thee, cappuccino, warme chocolademelk zonder slagroom etc.
Standaard frisdranken, AA, glas pils 0,25 lt. , Radler 0%
Handijs met uitzondering van Ben & Jerry en King Cone
1½ munt:
Verse jus d’orange, seizoenbier, Leffe bruin, glas wijn. Radler 2%
Corona, Leffe blond etc.
Warme chocolademelk met slagroom.
Ben & Jerry ijs en King Cone.
2 munten:
Gele Peter, mix-dranken als jonge-cola, likeur, rum.
3 munten
Rum met cola, etc.
1½ munt:

bij inlevering van 2 rode of gele munten krijgt u een blauwe munt die u weer kunt
gebruiken.

Borrelarrangementen
Borrelarrangement klein
Dit bestaat uit:
-

4 consumptiemunten
2 rondes bittergarnituur

Dit kan vanaf 10 personen voor € 9,95 p.p.
Borrelarrangement groot
Dit bestaat uit:
-

5 consumptiemunten
2 rondes bittergarnituur
2 rondes kaas / worst

Dit kan vanaf 10 personen voor € 13,95 p.p.
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Borrelarrangement luxe klein
Dit bestaat uit:
-

5 consumptiemunten
2 rondes luxe koude hapjes

Dit kan vanaf 15 personen voor € 13,95 p.p.
Borrelarrangement luxe groot
Dit bestaat uit:
-

5 consumptiemunten
2 rondes luxe koude hapjes
2 rondes bittergarnituur

Dit kan vanaf 16 personen en voor € 15,95 p.p.

Drank arrangementen
Onbeperkt koffie en thee arrangementen
-

Onbeperkt koffie en thee € 4,25 p.p.
Onbeperkt koffie en thee met huisgemaakt gebak € 6,95 p.p.

Onbeperkt Hollands assortiment (vanaf 20 personen)
-

2 uur durend € 14,00 p.p.
3 uur durend € 17,50 p.p.

Hollands assortiment bestaat uit:
-

Alle frisdranken en vruchtensappen.
Jonge jenever, oude jenever, bessenjenever.
Vieux, Jägermeister, Schrobbelèr, citroenbrandewijn.
Huiswijn.
Hertog Jan

