Kerstbuffet
1e & 2e
kerstdag

We serveren op beide Kerstdagen een heerlijk Kerstbuffet met verschillende soepen en keuze uit lekkere salades. Ouderwets gedroogde
en gerookte koude vleesgerechten. Natuurlijk ook een diversiteit aan
warme vleesgerechten. Daarnaast vindt u garnituren op het buffet, zoals
gebakken aardappelen, frites, groenten, broodjes, boter etc. Er is een rijk
gevulde viskraam met een keur aan visgerechten. Voor de kinderen is er
een speciale kinderhoek en een leuke verrassing. Als klap op de vuurpijl
mag een uitgebreid dessertbuffet natuurlijk niet ontbreken.
De prijs voor het buffet is € 37 per persoon.
Kinderen van 3 tot en met 11 jaar betalen de helft.
De allerkleinsten, tot en met 2 jaar, zijn helemaal gratis.
1e Kerstdag is er een zitting om 15:00 uur.
2e Kerstdag zijn er twee zittingen om 13:30 uur en vanaf 17:00 uur.
Op 2e Kerstdag is ook de Kerstwandeling Plus!
Onze buffetgasten krijgen € 5 korting (kinderen € 3 korting) op
deelname aan deze wandeling. Uitgebreide informatie staat aan
de andere kant van deze flyer.
Reserveringen en info 2018: 0591-324444
Veenpark
Berkenrode 4
7884 TR Barger-Compascuum
0591-324444
www.veenpark.nl
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Op 2e Kerstdag kan er, tussen 10:00 en 15:00
uur, worden gestart en gewandeld tot 17:00 uur.
De uitgezette route is een gezellige gang langs
alle activiteiten. Daarnaast kunt ook nog op
eigen gelegenheid door het unieke hoogveengebied van 100 hectare struinen. Er is natuurlijk
muziek en in het Harmonium Museum kunt
u niet alleen luisteren, maar ook uit volle borst
meezingen met de KerstKaraoke. Klaar voor een
nostalgisch ritje met de stoomtrein? Bekijk de
prachtige Kerstkribbe in ‘t Aole Compas, ruik de
geuren van de bakkerij, warm uw handen aan
brandende leemovens en proef Oma’s oliebollen. U ontvangt een traktatiekaart waar u op
verschillende locaties gebruik van kunt maken.
Een lekker opkikkertje in de oude fabriek, een
echt Drents kniepertje en een marshmallow om
te roosteren boven de vuurkorf en een heerlijke
traktatie van de bakker bij de molen.
Prijs € 11,50 (vanaf 12 jaar) en € 6,50 ( t/m 11 jaar.)
Inclusief alle activiteiten en traktaties. Parkeren
is bij ons altijd gratis.

