BEDAFS- &
GRAND BUFFET

Wilt u een smakelijke samenkomst organiseren? Kies dan voor ons Bedafs- of
Grand Buffet! Geniet van allerlei lekkere koude en warme gerechten, salades,
soepen en dessert. Geschikt voor zowel jong als oud en absoluut het recept voor een
gegarandeerd succes!
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BEDAFS- & GRAND BUFFET

TARIEVEN

Geniet van de lekkerste gerechten tijdens het
Bedafs Buffet of Grand Buffet. Het Bedafs Buffet is
te reserveren vanaf 20 volwassenen en bestaat
uit:
• Koude gerechten
• Salade
• Soepen
• Warme gerechten

Volwassenen
		

Het Grand Buffet is meer uitgebreid en daarbij ook
meer geschikt voor jong en oud. Het Grand Buffet
is te reserveren vanaf 30 volwassenen en bevat:
• Koude gerechten
• Salade
• Soepen
• Warme gerechten
• Kinderfrietjes & snacks
• Uitgebreid dessertbuffet
De precieze inhoud van de buffetten kunt u op
vragen via info@teugelresort.nl of direct bekijken
via www.teugelresort.nl/buffetten.

Bedafs Buffet
Dessert Buffet
Grand Buffet
Verrassingsdessert

Kind
6-12 jr.

Kind
3-5 jr.

29,50 p.p. 14,50 p.p. 11,50 p.p.
9,50 p.p. 4,75 p.p. 4,75 p.p.
39,50 p.p. 16,50 p.p. 11,50 p.p.
6,50 p.p.

3,50 p.p. 3,50 p.p.

TARIEVEN ARRANGEMENTEN
Volwassenen
		

Kind
6-12 jr.

Kind
3-5 jr.

BEDAFS BUFFET
3 uurs arrangem. 45,50 p.p. 19,50 p.p. 16,50 p.p.
4 uurs arrangem. 49,50 p.p. 22,50 p.p. 17,50 p.p.
GRAND BUFFET
3 uurs arrangem. 54,50 p.p. 19,75 p.p. 17,75 p.p.
4 uurs arrangem. 59,50 p.p. 22,75 p.p. 17,75 p.p.

Tip!
Reserveer uw etentje
Voor meer informatie over alle
opties kunt u contact opnemen
via onderstaande gegevens.
(0413) 26 30 88
Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
info@teugelresort.nl

Wilt u lekker onbeperkt eten en
drinken? Kies dan voor een 3-uurs
of 4-uurs arrangement. Hierbij hoeft
u zich geen zorgen te maken om
bijkomende kosten en kunt u een
leuke activiteit boeken. Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

