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Every 2nd and last friday

A NIGHT TO REMEMBER

Top hits - Dansvloer - Party restaurant

Only kids from seven2eleven
DOORS 17h
ANIMATIE
Reserveer: www.domeindeputten.be of 014/85 92 15
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DISCO DANCE !!! NIEUW !!!
DJ Digna

De beste muziek, dansvloer met discolampen, de spotlight op elke jarige,...
DJ Digna maakt er een ware danceparty van!

Partyrestaurant

Naast de partytafels met een chipje en eerste knabbeltjes is er ook een
Partyrestaurant! Smul van hapjes zoals home made kipvingers met
appelmoes, mini pizza, croques, curryworstjes, frietjes en snoepgroentjes,...
Reuzelekker met een ijsje als afsluiter!

Disco animatie

Rocking Ricky zorgt voor enkele crazy opdrachten en jullie duiken onze
fotobooth in voor “a night to remember”! Wij zorgen alvast voor de nodige
outfits, gadgets en attributen voor de groepsfoto.
Ravotten in onze binnen- en buitenspeeltuinen

Opstart actie

Elke 2de en laatste vrijdag van maand van 17u - 20u. (niet in juli en augustus)
Per groep partyanimals van max 8 kinderen: €210 €190
per extra kind + €21
Elke aanwezige ouder feest en eet mee aan € 9,50 in het partyrestaurant.
Tip: je kan ook steengrillen in onze brasserie (zie p15)
Specials met aangepaste animatie en thema hapjes
25 otober Halloween night
Kom verkleed meegriezelen op onze Haloween night. Wij voorzien alvast
extra grime om je er nog enger uit te laten zien.
29 november Pieten party
Altijd al eens zwarte piet willen zijn? Kom naar onze partynight en leer van
echte pieten hoe je moet kunnen klimmen, maak een pieten pet,...
20 december Kerstspecial
Haal je kerstmuts al maar boven want we organiseren een heuze winter
party! Terwijl onze dj de vetste kerstliedjes draait, zwaai jij met je kerstmuts
op de beats en slurp je van een lekker warme chocomelk.
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