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M erry Christmas!
Kerstmis wordt ook dit jaar weer een feest bij Bobs Party & Events.
U kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod van gezellige kerstarrangementen.
Onze chefkok heeft de heerlijkste buffetten samengesteld, maar u kunt ook gezellig
zelf kokkerellen op de Table Grill of aan één van onze Teppanyaki platen; heerlijk
genieten, met een Japans tintje!

sfeervolle Arrangementen
Deze kerst zijn er diverse sfeervolle arrangementen te boeken. Zo hebben we live
muziek bij de kerstbrunch en tijdens het all-in christmas buffet.

it’s Christmas Time !
* CHRISTMAS BRUNCH
* CHRISTMAS TABLE GRILL
* CHRISTMAS TEPPANYAKI
* ALL-IN CHRISTMAS BUFFET
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WWW.BOBS.NL
OF T: 0251 315 150

All-in christmas buffet
In de elegante South Beach Lounge, voorzien van keurig ingedekte tafels, warm
kaarslicht en prachtige kerstdecoratie, vindt dit jaar het Christmas Buffet plaats.
Tijdens deze avond zal de keukenbrigade een uitgebreid assortiment aan culinaire
lekkernijen voor u bereiden. De avond wordt muzikaal omlijst door Bernard
Karsten en Lyanda, die natuurlijk ook nog een gezellige medley met de Kerstman
ten gehore zal brengen. Voor de kinderen is Magic Raymen uitgenodigd om onze
jonge gasten te verbazen met vingervlugge goocheltrucs en ballon-art. Volop
keuze om weer heerlijk te genieten deze kerst!

Besloten (privé) kerst vieren?

☞

Natuurlijk behoort dit tot de mogelijkheden. We beschikken over diverse gezellige
zalen waar u met uw gezelschap op eigen wijze kerst kunt vieren.
Wat is er mogelijk?
De mogelijkheden zijn eindeloos! We maken hiervoor graag een afspraak om u
te helpen met de invulling van uw eigen kerstfeest! U viert uw privé kerstfeest bij
Bobs al vanaf 25 personen.
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Sportieve Kerst
Maak uw kerstuitje compleet met een uurtje bowlen op één van onze
computergestuurde bowlingbanen. Voor de jongste bowlers die de kunst van
het bowlen nog niet helemaal beheersen, heeft Bobs speciale lichtgevende
bowlingbumpers die omhoog kunnen. Vanaf dan is het altijd raak. Bij elk
arrangement is de combinatie met bowlen mogelijk!
Prijs € 35,- per uur per baan.

onvergetelijk
kerstfeest en
een gezond

2019!

Christmas Brunch(All in
Met live muziek en kindervermaak
1e & 2e kerstdag: 11:30 – 14:00 uur
Gezellig met de hele familie of gewoon
met z’n tweetjes genieten van een heerlijke
goed gevulde kerstbrunch, waarbij u wordt
ontvangen met een feestelijk glas Prosecco.
Onze Chef-Kok zorgt met zijn team
voor allerlei lekkers!
Koude gerechten
Gerookte zalmfilet, forel- en pepermakreel.
Gepocheerde zalm.
Salade van gerookte kip met honingmosterddressing.
Rijk gevulde eiersalade.
Runder carpaccio.
Diverse sandwiches.
Spaanse ham met meloen.
Diverse vleeswaren, kaas en zoet broodbeleg.
Vruchtenkwark en yoghurt.
Diverse soorten ontbijtgranen.
Vers handfruit.

Het leukste begin
van de kerstdagen!

Warme gerechten
Goed gevulde tomatensoep.
Roerei met bacon.
Gekookte eitjes.
Warme beenham met honing-mosterdsaus.
Pasteitje met kalfsragout.
Saucijzen- en kaasbroodjes.
Gepocheerde zalmmootjes in een romige dillesaus.
Kipstukjes in ketjapsaus.
Rijst.
Live cooking
A la minute gebakken champignons Dordogne.
A la minute gegrilde kalkoensteak.

DESSERT BUFFET
Grand Dessert bestaande uit een uitgebreide selectie van
heerlijke nagerechten zoals: diverse ijstaarten, muffins,
brownies, petit fours, donuts, cupcakes etc.
Kids dessert met diverse waterijsjes, schepijs, spikkels,
spekjes en snoepjes.
Kinderplezier
Speciaal voor de kids is er een leuke speelzaal met
schminkster, kleurplaten, kerstfilms en…. een bezoekje met
een surprise van de zingende Kerstdame.
Prijs
Volwassenen € 37,50
Kinderen tot 12 jaar € 19,50
Broodjes
Zachte luxe broodjes wit en bruin.
Vers afgebakken croissantjes en pistoletjes.
Wit en donker oerbrood.
Krentenbrood.
Duivekater.
KIDS
Pommes frites.
Frikandelletjes.
Kipnuggets.
Poffertjes.
Appelmoes, mayonaise en ketchup.
Entertainment
Dit jaar wordt de brunch muzikaal begeleid door
onze zingende kerstdame Lyanda en zanger
Bernard Karsten. Deze zanger / entertainer is er
één van de bovenste plank! Op zijn geheel eigen
manier is hij net dat beetje extra om uw kerstuitje
tot een waar succes te maken. Met een uitgebreid
kerst, Hollands & Engels repertoire is gezelligheid
gegarandeerd.

De brunch is inclusief koffie, thee, melk, limonade en
vruchtensap. Overige consumpties worden apart in
rekening gebracht.
TIP! Een gezellig uurtje bowlen maakt uw kerst compleet!

Christmas Funcooking
Met zingende Kerstman en een heerlijke medley van zangeres Lyanda
1e & 2e kerstdag vanaf 16:00 uur
VOORGERECHT
Runder carpaccio met oud Alkmaarse kaas,
pijnboompitjes & truffelmayonaise
Of een bonbon van zalm gevuld met tonijnsalade
KERST TABLE GRILL
• Ossenhaas
• Varkenshaas
• Kalkoenfilet
• Kipshaslick
• American mini burger
• Pommes Frites
• Stokbrood & Kruidenboter
• Diverse bakgroente
• Salades & Sausjes
En een heerlijk kerstdessert!
KINDER KERST TABLE GRILL (tot 12 jaar)
• Tomatensoep met balletjes
• Hamburger • Biefstukje • Kipspiesje
• Pommes frites
• Kinderdessert met surprise van de Kerstman

Kerst Table Grill
Gezellig Samen Kokkerellen!

Prijs
Kerst Table Grill excl. Drankjes:
Volwassenen € 42,50
Kinderen tot 12 jaar € 25,00
Tip! Prijs ALL-IN!!
Kerst Table Grill incl. 3 uur drankjes uit de
Hollandse bar:
Volwassenen € 59,50
Kinderen tot 12 jaar € 37,50
IDEE
Combineer uw Table Grill arrangement met een
gezellig uurtje bowlen!

Kerst Teppanyaki
Heerlijk zelf kokkerellen met een Japans tintje!
1e & 2e kerstdag vanaf 16:00 uur
VOORGERECHT
Runder carpaccio met oud Alkmaarse kaas,
pijnboompitjes & truffelmayonaise
Of een bonbon van zalm gevuld met tonijnsalade
KERST TEPPANYAKI
• Ossenhaas
• Kalkoenfilet
• Lamsfilet
• Varkenshaas
• Gemarineerde zalm
• Nasi
• Salade
• Casave
• Pommes frites
• Sausjes & Groenten
En een heerlijk kerstdessert!
Kinder Kerst Teppanyaki (tot 12 jaar)
• Tomatensoep met balletjes
• Hamburger • Biefstukje • Kipspiesje
• Pommes frites
• Kinderdessert met surprise van de Kerstman

PRIJS
Kerst Teppanyaki excl. Drankjes:
Volwassenen € 45,00
Kinderen tot 12 jaar € 27,50
TIP! PRIJS ALL-IN!!
Kerst Teppanyaki incl. 3 uur drankjes uit de
Hollandse bar:
Volwassenen € 62,00
Kinderen tot 12 jaar € 39,50
U zit gezellig met meerdere gasten rondom de
grillplaat.Vanaf 10 personen reserveert u uw
eigen grillplaat.
Idee
Combineer uw Teppanyaki arrangement met een
gezellig uurtje bowlen!

Christmas Buffet All in
Met zangeres Lyanda, zanger Bernard Karsten, Magic Raymen & de Kerstman
1e & 2e kerstdag: 18:00 - 21:00 uur
De elegante South Beach Lounge, voorzien
van keurig ingedekte tafels, warm kaarslicht
en prachtige kerstdecoratie ademt de ultieme
sfeer uit die past bij de kerstdagen.
Op 1e & 2e kerstdag kunt u genieten van een
feestelijk kerstbuffet dat wordt gekenmerkt
door koude en warme heerlijkheden en wordt
afgesloten met een grandioos Grand Dessert.
Entertainment
Om deze avond nog completer te maken
kunnen we een bezoekje verwachten van onze
zingende kerstvrouw Lyanda die samen met de
Kerstman een gezellige kerstmedley ten gehore
zal brengen. Ook zanger Bernard Karsten is er
om er een swingende kerst van te maken met zijn
heerlijke repertoire.
Natuurlijk komt ook de Kerstman langs om uw kids
te verblijden met een surprise, is er een schminkster
en zijn er leuke activiteiten. Als klap op de vuurpijl
is Magic Raymen er met zijn goocheltrucs en
ballon-art om deze kerst ook voor uw kinderen
onvergetelijk te maken.

all-in Prijs
Volwassenen € 69,50
Kinderen tot 12 jaar € 35,50
Christmas Buffet bestaat uit rijkelijk gevulde koude
& warme buffetten, Grand Dessert, onbeperkt
drankjes uit de Hollandse bar en entertainment!

Een Swingend
Kerstfeest!

Voorgerecht
(aan tafel geserveerd)
Verse Franse bisque van schaaldieren
of
Huisgemaakte pomodori tomatensoep
Koude gerechten
Mozzarella salade, rijkelijke salade met een
overheerlijke pestodressing.
Pasta/zalm salade, bereidt met gegrilde zalm en een
frisse honing-mosterd dressing.
Tonijn in het groen, frisse groene salade met tonijn,
olijven en rode ui.
Pekelvlees met tonijnmayonaise en zongedroogde
tomaten.
Huzarensalade rijkelijk belegd met
vleeswaren vers van het mes.
Pepermakreel, vers uit zee en heerlijk
gerookt.
Forelfilet vlak na het roken
geserveerd, dus op zijn lekkerst.
Trio van gepocheerde zalm, Schotse
gerookte zalm en zalmbonbons.
Noorse garnaaltjes en
rivierkreeftenstaartjes, geserveerd
met romige whiskeysaus.
American cowl salade.
Runder carpaccio met oud
Alkmaarse kaas en pittenmix.

Warme gerechten
Gamba’s gebakken in knoflook en verse kruiden.
Kipketjap, lekkere malse stukjes kip in een oosterse
ketjapsaus.
Varkenshaas, met een romige paddenstoelensaus.
Black Angus, ribeye a la minute getrancheerd.
Runder stoofpotje bereid met Uitgeester kruidenbitter
en ontbijtkoek.
Tikka masala, Indiase curry op westerse wijze.
Pulled pork op authentieke wijze langzaam gegaard
op de Oklahoma smoker.
Malse kipsaté met Indische satésaus.
Vegetarische lasagne met bechamelsaus.
Pasta penne met spinazie gegratineerd met kaas.
Vis ovenschotel met kabeljauw, zalm, gamba’s, kerrie
en prei.

Christmas Buffet All in
Broodcorner
U vindt in onze broodcorner diverse luxe broden
waaronder boerenbruin, boerenwit, breekbroden
en natuurlijk niet te vergeten Frans stokbrood
met tomatentapenade, aioli en huisgemaakte
tuinkruidenboter.
Bijgerechten
Aardappelgratin, dunne plakjes aardappel
gegratineerd uit de oven.
Witte rijst.
Diverse warme en koude sauzen.
Sambal goreng boontjes, sperzieboontjes in zacht
pittige kokossaus.
Pommes frites.
Aardappelpuree.
Sinaasappel appeltjes compote.
Dessert
Een fraai dessertbuffet met daarop een
uitgebreide selectie van heerlijke nagerechten.
all-in Prijs
Volwassenen € 69,50
Kinderen tot 12 jaar € 35,50
TIP! Vooraf een uurtje bowlen maakt uw
kerstuitje nog completer!

Christmas Bowling
Het sportieve uitje voor iedereen
1e & 2e kerstdag vanaf 10:00 uur
we all love bowling!
Combineer uw kerstarrangement met een uurtje
bowlen. Plezier en gezelligheid gegarandeerd
voor de hele familie!
Voor de minder gevorderde bowlers, die
de kunst van het bowlen nog niet helemaal
beheersen, heeft Bobs Party & Events lichtgevende
bowlingbumpers die omhoog kunnen. Vanaf dan is
het altijd raak!
Prijs
€ 35,00 per uur per baan.
Bij ieder kerstarrangement is de combinatie met
een uurtje bowlen mogelijk.
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We All L ove
Bowling!
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