Bowlen
VERRASSEND VERTROUWDE GASTVRIJHEID
Restaurant & Bowling Erica
Wanroijseweg 95
5454 GZ St. Hubert

Is bowlen voor u een spannend spel of een echte sport? Hoe dan ook: onze banen
zijn precies in uw straatje.Restaurant & Bowling Erica heeft niet alleen een moderne
muziek- en geluidsinstallatie; ons systeem telt secuur en voldoet zelfs aan alle
eisen van het officiële sportreglement.Voor iedere leeftijd en elk niveau is bowlen
leuk bij Restaurant & Bowling Erica. Onderstaande prijzen zijn per baan, per uur.
Doordeweeks
woensdag t/m vrijdag tot 18.00 uur
maandag t/m donderdag na 18.00 uur

€ 18,50
€ 21,00

Weekend
vrijdag na 18.00 uur
zaterdag tot 18.00 uur
zaterdag na 18.00
zondag

€ 22,50
€ 22,50
€ 24,50
€ 24,50

Speciale prijs
feestdagen
55+-bowlen

€ 26,50
€ 13,50

Discobowlen: spelen met licht en muziek!
woensdag en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur
vrijdag en zondag vanaf 21.00 uur
zaterdag vanaf 21.00 uur

kinderdisco
disco
moonlight

Restaurant
Bowling
E-mail
Website

0485 - 45 47 90
0485 - 45 29 56
info@bowlingerica.nl
www.bowlingerica.nl

U vindt ons tussen Uden en Boxmeer, in de gemeente Mill en Sint Hubert. Wist u
dat wij deelnemer zijn van de lekkerste fietstochten van Nederland? Kijk op
www.happenentrappen.nl voor de prachtige route ‘Koersen door het Land
van Cuijk’. Wij hebben volop gratis parkeergelegenheid!

Verrassend vertrouwde gastvrijheid
RESTAURANT & BOWLING ERICA

Brunchen, bowlen, dineren, lunchen, vergaderen en feesten. Bij Restaurant & Bowling Erica kunt u rekenen op dezelfde kwaliteit: wij serveren u vernieuwende en
vertrouwde gerechten en hapjes met vriendelijke gastvrijheid. Of u nu met zijn
tweeën komt of aanschuift met 175 personen.
Wij verzorgen ook:
• buffetten
• koffietafels
• catering
Bowlen als cadeautje
Heeft u een bowlingbon van www.bowlen.nl of een nationale Bowling
Cadeaukaart? Bowlen is een cadeautje! U kunt daarom uw cadeaubon bij Restaurant & Bowling Erica verzilveren. Uiteraard kunt u bij ons ook bonnen kopen.

WWW.BOWLINGERICA.NL
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Verrassend vertrouwde gastvrijheid
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Funcooking & Bowlen

Dineren & Bowlen

All-in met drankjes

RESTAURANT & BOWLING ERICA

VERRASSEND VERTROUWDE GASTVRIJHEID

RESTAURANT & BOWLING ERICA

Vernieuwend en vriendelijk
Gezellige gastvrijheid, verrassend en
vertrouwd tegelijk. Of u nu uitgebreid
wilt tafelen of een uurtje komt bowlen
met vrienden of familie. Van funcooking
tot geslaagd kinderfeestje en van luxe
buffet tot all-inarrangement. Restaurant
& Bowling Erica serveert u met een
vriendelijke lach vernieuwende en
eerlijke gerechten: altijd vers en zo veel
mogelijk zelfgemaakt.

Geniet u graag binnen een bepaald budget van de heerlijke gerechten op
onze kaart? Wij serveren u graag een eerlijk menu van vertrouwde maaltijden,
gecombineerd met 1 uur gratis bowlen.

INCLUS
IEF
1 UUR
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N
EN SOE
P
N AAR K
EUZE

Met funcooking maakt u uw eigen verrassende gerechten klaar. Wat denkt u van
samen gourmetten of miniwokken? Of van de spidergrill of smikkelhoed?
Funcooking is inclusief 1 uur bowlingplezier vanaf vier personen! Dat betekent
gezelligheid aan tafel en op de bowlingbaan.
• Spidergrill
Vetvrij bakken en volop smaak door de heerlijke marinades
en kruiden

€ 27,75 p.p.

€ 20,00 p.p.

• Menu Brabant
Tomatensoep of runderbouillon
Schnitzel of kipfilet met saus naar keuze
Dame blanche of coupe vers fruit
• Menu Erica
Carpaccio of tonijnsalade
Zondagse soep of preisoep
Hollandse biefstuk of gegrilde zalm
Grand dessert

• Miniwok
Oosterse sauzen en kruiden voor wonderlijke smaaksensaties

€ 26,75 p.p.

• Gourmet
Lekker vertrouwd voor jong en oud. Met verschillende
soorten vlees en groentes

€ 26,75 p.p.

• Steengrill
Bak uw vlees en groentes op een warme steen

€ 26,75 p.p.

IEF
INCLUS
1 UUR
N
BOWLE

Wilt u een gezellige avond voor minimaal zes personen? Samen bowlen, genieten
van wat onze keuken te bieden heeft, inclusief drankjes? Neem dan een kijkje bij
onze all-inarrangementen, waarbij u de keuze heeft uit: tapbiertjes, frisdrank,
warme dranken en onze huiswijnen.
€ 46,00 p.p.

€ 26,75 p.p.

• Eten en Bowlen
Funcooking
1 uur bowlen
4 uur drankarrangement

€ 27,50 p.p.

€ 34,50 p.p.

• Avondje Bowlen
2 uur bowlen
3 uur drankarrangement
3 x bittergarnituur

Kiest u liever van de kaart?

€ 27,75 p.p.
• Smikkelhoed
Bak uw vlees terwijl de groentes lekker stoven in de rijke bouillon

WWW.BOWLINGERICA.NL

• Menu Sint Hubert (tot 17.00 uur te reserveren)
Schnitzel of kipsaté (plateservice)
Coupe vanille-ijs

All-in met drankjes

Onze menukaart heeft alleen ruimte voor de
allerbeste gerechten! Verbluffende kwaliteit om
van te watertanden. Kies van onze kaart voor een
heerlijk diner voor met zijn twee aan een mooi
gedekte tafel. Natuurlijk kunt u ook met
meerdere personen bij ons dineren. Restaurant
Erica serveert u ieder seizoen iets anders: altijd
vers, eerlijk, uit de regio én uit eigen keuken.

RESTAURANT | BOWLING | KINDERFEESTJES | FUNCOOKING

Kinderfeestjes
Een onvergetelijke verjaardag? Voor de jarige en de andere kinderen? Denk dan
aan samen cake of pannenkoeken versieren, gecombineerd met veel plezier op de
bowlingbaan. Het kan allemaal bij Restaurant & Bowling Erica. Onderstaande
prijzen zijn inclusief 1 consumptie, 1 uur bowlen én uiteraard een aardigheidje
voor de jarige.
•
•
•
•

Cake versieren plus ranja
Frietjes eten met een snack, frisdrank en een ijsje
Pannenkoek versieren, frisdrank en een ijsje
Gourmetten, frisdrank en een ijsje
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€
€
€
€

6,50 p.p.
9,00 p.p.
10,00 p.p.
12,50 p.p.
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