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PRIJSLIJST BOWL INN Latem • Kortrijksesteenweg 209, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@bowlinn.be

PRIJSLIJST

Wij vragen u vriendelijk om voor alle formules
te reserveren! Reserveer via onze website
www.bowlinn.be of tel +32 (0)9 282 39 44

BOWLING TARIEVEN
Prijs per spel / per persoon
•
•
•
•
•
•

bowling week: di - do
bowling weekend: vr - zo
clubleden/members/BBSF*
safe Sox
pool (per uur)
speeldorp (per kind)

€4,00
€5,00
€2,30
€0,50
€10,00
€3,00

Alle vermelde prijzen zijn per pers. en per spel. * niet
geldig op vrij. & zat. (na 20u) en op zon- & feestdagen

KIDS PARTY
SWEET kids
COOL kids
HIP kids

2 pannenkoeken
Kinderijsje
Croque uit het vuistje

€13,90
€13,90
€14,90

Bij deze formules zijn inbegrepen:
• 2 softdrinks (softdrinks t.w.v. €2,20)
• 2 spelletjes bowlen
• Gratis uitnodigingskaartjes
• Toegang tot het speeldorp
U kan deze formules enkel reserveren op woensdag-,
zaterdag- en zondagnamiddag en tijdens de schoolvakanties elke dag als we open zijn. Tussen 14u en 17u
Kids t.e.m. 11 jaar.

PASTA PASTA €19,20
Spaghetti, macaroni kaas/ham of lasagne
1 drankje naar keuze (€2,20)
2 spelletjes bowlen

AANGEPASTE FORMULES
VOOR BEDRIJVEN
Vraag meer informatie aan de receptie.
Minstens 3 dagen op voorhand reserveren.

STONE GRILL
MIXED GRILL
7 vleessoorten
BROCHETTES
2 gemengde brochettes
VEGETARISCH
Mix van vegetarische burgers
CÔTE À L’OS
per 2 personen
Bij deze formules zijn inbegrepen:
• Aardappel in de schil
• Salad mix
• Diverse sausjes
• ½ fles wijn of water of 50 cl pils
• Dessert
• 2 spelletjes bowlen
Standard stone grill
€38,00
Kids stone grill
€25,00
< 11 jaar. Toegang tot het speeldorp inbegrepen
Formule minstens 2 dagen op voorhand reserveren.
Een bordje extra €4,00. Kids t.e.m. 11 jaar.

U kan reserveren voor deze formule van di. t.e.m. do.
Niet geldig op feestdagen, vooravonden van feestdagen
of tijdens een verlengd weekend.

PIZZA PARTY €19,20
1 pizza p.p.
1 drankje (€2,20)
2 spelletjes bowlen
Formule minstens 2 dagen op voorhand reserveren.
Niet geldig op feestdagen, vooravonden van feestdagen
of tijdens een verlengd weekend.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen enkel geldig bij BOWL INN Sint-Martens-Latem.
Alle info en voorwaarden bij BOWL INN Sint-Martens-Latem of op www.bowlinn.be

