Kinder(knutsel)feestje
Voor verjaardag of middagje uit
Speciaal voor kinderfeestjes of een middagje uit,
hebben wij een uniek arrangement voor u samengesteld. Dit arrangement is bedoeld voor minimaal
vier kinderen tot 8 jaar.
Voor een kinderfeestje wordt de gereserveerde tafel feestelijk gedekt met feesthoedjes en een speciale stoel voor
de jarige.

Een geslaagd feest; ons unieke speelpodium ligt
vol met speelgoed, zodat
de kinderen zich voor en
na het eten prima
zullen vermaken.

‘t kijkje in de keuken
is alleen mogelijk
wanneer u op
doordeweekse dagen
voor 17.00 u komt en
het niet te druk is in de
keuken.
Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van de
knutseloptie voor slechts € 3,00 per kind extra
bovenop het kinderfeestjes arrangement.
De kinderen krijgen een cakeje met slagroom en kunnen
deze zelf versieren met het
aangeboden versiersnoep.
En er komt een ruim
assortiment knutselmateriaal
op tafel waarmee de kinderen
zich heerlijk kunnen vermaken.

Het arrangement bevat voor
elk kind een berenpannenkoek en onbeperkt ranja.
De kinderen mogen ook een kijkje nemen in de keuken
(als de drukte dit toelaat) en zien hoe hun pannenkoeken
gebakken worden.
Dit alles kost u slechts € 9,50 per kind
en voor € 3,50 extra krijgt u het geheel met ijs toe (met
een speciale verrassing voor de jarige).

Het knutselen wordt begeleid
door de ouders zelf.

Reserveren tot uiterlijk een dag van te voren.
‘t Pannekoekhuis Westendorp
Doetinchemseweg 175
7054 BG Westendorp

Telefoon: 0315-298160
El: info@pan-west.nl
W: www.pan-west.nl
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