ONZE

4 FORMULES
Gorhez, 273 4880 Aubel (België)

BOVENOP DE VERHUUR

www.lescaledalbula.be

ALL-IN > 160 €
1 fles Champagne
- GRAND CRU BARNAUT
- CHAMPAGNE ROSE + 5 €
1 fles wijn naar keuz
- CHABLIS 2016 DOMAINE BARAT
- GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 BOISSAN
Frisdranken ter beschikking (Coca - Coca Zero - Fanta - Sprite)
2 dezelfde menu’s (voorgerecht + hoofdgerecht
+ dessert) naar keuze + 10 € indien verschillende menu’s.

Kreeftenravioli met groentjes of
Ravioli met eekhoorntjesbrood
Lasagne of Paella met kip en zeevruchten
Chocolademoelleux of
Frambozenmacaron en rozencrème

ONTDEKKING > 210 €
Idem formule ALL-IN
+ 20 € voor een Deluxe menu

+

Elektrische fietsen ter beschikking
voor een halve dag (4u)
Toeslag van 35 €
voor een ganse dag 8u.
Waarborg : 125 €/Fiets

2 ontbijten

DELUXE > 180 €
1 fles Champagne
- GRAND CRU BARNAUT
- CHAMPAGNE ROSE + 5 €
1 fles wijn naar keuze
- CHABLIS 2016 DOMAINE BARAT
- GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 BOISSAN
Frisdranken ter beschikking (Coca - Coca Zero - Fanta - Sprite)
2 dezelfde menu’s (voorgerecht + hoofdgerecht
+ dessert) naar keuze + 10 € indien verschillende menu’s.

Ganzenlever van bij de boer en brioche of
Rundscarpaccio
Ossenhaas met groene paprika of
Eendenfilet met sinaasappel en gekarameliseerde appels
Assortiment macarons, 12 st.
2 ontbijten

ER TUSSENUIT > 230 €
Idem formule ALL-IN
+ 20 € voor een Deluxe menu

+

Een Vespa ter beschikking
voor een halve dag (4u)
Toeslag van 30 €
voor een ganse dag 8u.
Toeslag van 50 €
voor de huur van een tweede Vespa voor 4u
en 75 € voor 8u.
Waarborg : 250 €/Vespa

Opgelet, uw reservatie is pas geldig na ontvangst van uw voorschot via bankoverschrijving.
Om de beschikbaarheden goed te beheren vragen wij u om dit voorschot ten laatste 3 dagen na bevestiging van uw verblijf te betalen.

