THE BREAK-IN
@domeindeputten

Break-in game

Reserveer: www.domeindeputten.be of 014/85 92 15

Puzzel je weg doorheen de raadsels om in te breken!

2 knotsgekke avonturen
Duik samen met ons in de onderwaterwereld. Beleef het verhaal van Jacob Zomerhart of ga opzoek naar de drietand van Poseidon en wees de held van het veld.
Een 1u30 durend avontuur inclusief gaming in het jongerncafé.

Jongerencafé
De sensatie, de spanning en de ontlading van het spel kan je rustig navertellen in ons
jongerencafé. Is je missie geslaagd? Dan ontvang je speeljetons voor in onze game area.
U betaalt € 90 per spel en € 3,50 per aanwezig persoon in ons café.
(incl. homemade limonades en een knabbeltje)
Je speelt het spel ideaal met 4 tot 6 personen vanaf 8 jaar. Ben je met een grotere
groep? Reserveer dan 2 spellen voor € 170 en ga de battle aan!

Reservereen
Maak je keuze en reserveer voor onze spellen al dan niet in combinatie met een
etentje in de brasserie of ‘t tofste speelhuis.
Reserveren kan via onze website, mail of telefonisch.
Wanneer spelen we?: woe
14u30 - 16u - 17u30
za & zo 14u30 - 16u - 17u30
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Break-in Party (all-in)
Geef een uniek & verrassend feest!

Het is feest
Heb je iets te vieren? Ben je jarig?
Geef dan een uitermate spannend en verrassend feestje!
Je speelt een break-in game, gamet in ons jongerencafé, geniet van een knabbeltje
& home made limonades en je smult in het restaurant van een heerlijke snack.
We nemen ook een groepsfoto zodat jij je deze onvergetelijke dag nog
lang zal herinneren! Een 2u durend totaalpakket.
Tot en met 8 personen speel je 1 van onze kamers, van 9 t.e.m. 16 personen
verspreiden we de groep over 2 kamers en gaan ze de battle aan!

All-in formules
Build your burger € 26,50 pp
maak je eigen hamburger + frietjes + frisdranken
Pancake paradise € 24,50 pp
pannenkoekenbuffet + frisdranken
(Deze formule is niet mogelijk op zondag)
Pasta’licious € 25,50 pp
pasta bolognaise + frisdranken
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