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A BRAZILIAN CHRISTMAS
Liefde voor lekker eten brengt iedereen bij  elkaar ti jdens een Brazil iaanse 

kerstlunch in Barraca. Laat je verrassen door ons driegangen rodizio menu, 

inclusief glas prosecco, 2,5-uur binnenlands dranken-

arrangement en l ive entertainment met dessert aan tafel .

FRESH MARKET TABLE 

met een selectie aan heerl i jke starters, side dishes en een kerstspecial

****

RODIZIO LUNCH 

Premium selectie aan vlees- en vissoorten aan tafel afgesneden door 

onze passadores en gri l lmaster Anderson!

****

DESSERT AAN TAFEL 

Keuze uit een selectie desserts ( incl .  koffie en thee) 

begeleid door l ive optredens 

TE RESEVEREN VANAF 12.00 UUR | VANAF 4 PERSONEN.

1STE & 2DE KERSTDAG
VOLW. 79,95 P.P. - KIDS 39,95 P.P. (4 T/M 12 JAAR)  



Na uw reservering ontvangt u een bevestiging. De reservering dient binnen 10 dagen aan ons betaald te zijn. 

Voor reserveringen na 10 december 2021 geldt betaling binnen 3 dagen. Indien de betaling niet binnen 

deze termijn ontvangen is behouden wij ons het recht voor de reservering als geannuleerd te beschouwen.   

IBAN nummer NL94RABO0345873300 o.v.v. het factuurnummer t.n.v. Claus Hoofddorp.

Voorwaarden kerstreserveringen: 

Betaalde reserveringen kunnen niet geannuleerd worden en in geval van annulering of vermindering van het 

aantal personen volgt geen restitutie. Op onze overeenkomst en diensten zijn de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ 

en de ‘Nadere bepalingen bij (groeps)reserveringen Claus Company’ van toepassing. Deze zijn te lezen op 

www.clausparkcollection.nl. November 2021 • Wijzigingen voorbehouden.

CONTACT & RESERVEREN

JINGLE BOWLS
 

Get ready for a Christmas Bowling Party! Of je nu familie of vrienden wilt 

uitdagen op de bowlingbanen of ongegeneerd mee wilt zingen met die 

beste kersthits op de achtergrond, bowlen met kerst blijft ongekend 

gezellig! Losse bowlingbanen (niet i.c.m. een kerstarrangement) zijn 

nu te reserveren
 

OPENINGSTIJDEN 

25 & 26 december zijn wij geopend van 09.30 tot 17.00 uur. 
Tijden cosmic bowlen: 14.30 tot 16.30 uur

TARIEVEN

Bowlen 39,95 euro per baan per uur

Cosmic bowlen 41,95 euro per baan per uur
 

Check clausbowling.nl voor exacte prijzen, tijden en om te reserveren.

Claus | Bosweg 19 | 2131 LX Hoofddorp

Claus Bowling | T 023 556 00 50 | W clausbowling.nl
Barraca | T 023 556 00 51 | W barraca.nl

Op 1ste en 2de kerstdag is er een ruimte speciaal ingericht als kids area 

met een kleurhoek, airhockey, silent disco en films.


