
Prijzen en arrangementen voor de volgende data’s:
- Kerstavond, 24 december 2018 vanaf 17.00 uur
- 1ste kerstdag, 25 december 2018
- 2de kerstdag, 26 december 2018
- Oudjaar, 31 december 2018
- Nieuwjaar, 01 januari 2019



Escape
MENU

Arrangement 1 Escape Room inclusief drankje en gebak

Arrangement 2 Escape Room inclusief warme chocomel                             

met slagroom en plakje cake                        

Arrangement 3 Escape Room inclusief drankje en 

broodje frikandel en broodje kroket 

Arrangement 4 Escape Room inclusief 1 uur onbeperkt  

drinken met 2 stuks bittergarnituur

Arrangement 5   Escape Room inclusief drankje vooraf 

en drankje en schaal chips achteraf

Of één van onze feestdag buffetten
(te boeken vanaf 10 personen)

€22,50 p.p.

€22,50 p.p.

€29,95 p.p.

€28,00 p.p.

€26,00 p.p.

De arrangementen zijn te reserveren tot en met 20 december. 
Tot uiterlijk een week van tevoren kan een wijziging in het aantal 

personen worden doorgegeven. Daarna staat de arrangementsprijs vast.



Feestdag buffet 1  - €28,50 p.p.
Mini-cocktails | 2 p.p.

Garnalencocktail | Beenhamcocktail | Wildbonbon

Koude gerechten
Huisgemaakte Huzarensalade | Asperges met gegrilde ham | Serranoham |  Wildzwijnham

Gerookte kipsalade met ananas | Krabsalade | Noorse zalm | Gerookte meerval

Gamba’s in knoflookkruidenboter | Gevulde eieren | Komkommer-tomatensalade

Koolsalade | Brood | Kruidenboter | Cocktailsaus | Remouladesaus

Warme gerechten
Varkenshaas in een romige champignonsaus 

Runderstoofpotje

Zalm in een witte wijnsaus

Aardappelgratin verrijkt met room en spekjes

Dit buffet is te boeken vanaf 10 personen. Reserveren is mogelijk tot en met 20 december. 
Tot uiterlijk een week van tevoren kan een wijziging in het aantal personen worden doorgegeven. Daarna staat de arrangementsprijs vast.



Feestdag buffet 2  - €24,75 p.p.
Mini-cocktails | 2 p.p.

Kipcocktail | Zalmcocktail | Wildpaté | Kwartelboutje

Koude gerechten
Huisgemaakte Huzarensalade | Asperges met gegrilde ham | Bourgondische rib oriëntal

Serranoham | Gevulde eieren| Nieuwe haring | Gerookte zalm | Krabsalade | Witte koolsalade

Komkommer-tomatensalade | Brood | Kruidenboter | Cocktailsaus | Remouladesaus

Warme gerechten
Kabeljauw met een Hollandaise saus

Kalkoenoester in een romige kerriesaus

Gehaktballetjes in satésaus

Aardappelgratin verrijkt met room en spekjes

Dit buffet is te boeken vanaf 10 personen. Reserveren is mogelijk tot en met 20 december. 
Tot uiterlijk een week van tevoren kan een wijziging in het aantal personen worden doorgegeven. Daarna staat de arrangementsprijs vast.



Feestdag buffet 3  - €22,50 p.p.

Oerhammetjes | Spareribs

Drumsticks | Kippenvleugeltjes

Saté in satésaus

Wraps met diverse vullingen

Diverse worstsoorten

Huisgemaakte huzarensalade

Bijbehorende sauzen | Rauwkosten

Broodsoorten | Kruidenboter

Dit buffet is te boeken vanaf 10 personen. Reserveren is mogelijk tot en met 20 december. 
Tot uiterlijk een week van tevoren kan een wijziging in het aantal personen worden doorgegeven. Daarna staat de arrangementsprijs vast.



Feestdag buffet 4  - €19,50 p.p.

Saté van de varkenshaas | Satésaus

Omelet in een zoete saus

Babi pangang

Nasi

Bami

Atjar

Kroepoek

Dit buffet is te boeken vanaf 10 personen. Reserveren is mogelijk tot en met 20 december. 
Tot uiterlijk een week van tevoren kan een wijziging in het aantal personen worden doorgegeven. Daarna staat de arrangementsprijs vast.



Escape prijzenPrijzen Escape Room

2 personen € 72,-
3 personen € 72,-
4 personen € 72,-
5 personen € 90,-
6 personen € 108,-
7 personen € 126,-
8 personen € 144,-

Tijdens de feestdagen, 
betaal je € 18,- per 
persoon met een 
minimum van 4 personen 
per kamer. 



Reserveren:
Dit kan online via www.escapeuden.nl of telefonisch 0413- 322 694

Wil je last minute reserveren (dus voor de dag zelf, dan kan dit alleen 
telefonisch)

http://www.escapeuden.nl/

