
Webversie |   Afmelden

Vanaf

€30
per persoon

Samen smullen van heel veel paaslekkers

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

SMAAKVOLLE FAMILIE
PAASBRUNCH!

RESERVEER NU

Zondag 9 en maandag 10 april 2023

SMAAKVOLLE FAMILIE PAASBRUNCH

RESERVEER NU!

De gezellige paasdagen zijn hét moment om lekker buiten de deur te gaan genieten van een paasbrunch. Wij
presenteren een uitgebreid buffet boordevol warme en koude gerechten, diverse salades, verschillende

soorten luxe broden en beleg. Van vleeswaren en vis, tot aan verschillende kaassoorten en zoetigheid. Om af
te sluiten geniet je van vers fruit of lekkernijen van het dessertbuffet. De brunch is inclusief onbeperkt zuivel,

diverse sappen, koffie en thee. Met ruim 115 restaurants door heel het land is er voor ieder wat wils!

KIDSTIP! Voor de kids zijn er leuke activiteiten aanwezig. Zij kunnen lekker kleuren, een supertocht doen of
hun een eigen pancake versieren.

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee en kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting.

TIP: VIER PAASBRUNCH LOCATIES UITGELICHT

Restaurant

MARKNESSE

Midden in de natuurrijke Noordoostpolder
kun je onze nieuwste aanwinst vinden,

namelijk; Fletcher Hotel-Restaurant
Marknesse. Dit splinternieuwe hotel beschikt

over een culinair à la carte restaurant, met
grote open keuken. Op eerste en tweede

paasdag kun je hier terecht voor een
smaakvolle familie paasbrunch.

€32,50p.p.

MEER INFORMATIE

Restaurant De Tuin van de Barones

BAARLO

De tuin van de Barones is het culinaire hart
van ons nieuwe Fletcher Hotel Château De

Raay. Dit luxe en stijlvolle restaurant is
prachtig gelegen onder een imposant glazen

dak. Tijdens Pasen geniet je hier van een
smakelijke familie paasbrunch. Na een

uitgebreide brunch kun je nog een wandeling
maken door de kasteeltuin van het hotel.

€36,50p.p.

MEER INFORMATIE

Restaurant Fundi

MADE

Centraal gelegen in het midden van Noord-
Brabant ligt het sfeervolle Restaurant Fundi.

Het restaurant ligt in het centrum van het
gezellige Brabantse dorpje Made. In de

omgeving van het restaurant is dan ook veel
te doen en te zien. Tijdens de paasdagen kun

je bij Fundi terecht voor een uitgebreide
familie paasbrunch.

€34,50p.p.

MEER INFORMATIE

Restaurant Medals

SITTARD

Restaurant Medals is uniek gelegen naast het
stadion van Fortuna Sittard en op slechts 5

minuten rijden van het centrum van Sittard.
Geniet hier samen van een heerlijke familie

paasbrunch en om de dag helemaal compleet
te maken kun je na de paasbrunch nog een
potje bowlen bij het naastgelegen Fletcher

Wellness-Hotel Sittard.

€34,50p.p.

MEER INFORMATIE

OP ZOEK NAAR EEN RESTAURANT BIJ JOU IN DE BUURT?

BEKIJK ALLE BRUNCHLOCATIES

Je ontvangt deze e-mail op e-mailadres info@hotelaanbiedingnederland.nl.
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