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Maffia Casino uitje in de Weerribben - Mannenuitje met Escape
game en Casinospelen

Maffia Casino uitje
Op uitnodiging van de Paasloer Maffia komen jullie een middag gokken in het illegale casino. Lukt het jullie niet betrapt te worden? Na het
spelen van roulette en blackjack wordt er een inval gedaan in het Casino. Door middel van een spannende escape game kunnen jullie je
vrijheid terug krijgen. Super uitje voor stoere mannen.

Programma mannenuitje
13.30 uur
U wordt verwacht in het restaurant waar u ontvangen wordt met koffie/thee op tafel. Vervolgens komt een van de leden van de Maffia clan
jullie uitnodigen om mee te gaan naar het verborgen Casino.
Hier kunt u een gokje wagen aan de roulette tafel of black jack
15.30 uur
De criminele inlichtingendienst heeft infiltranten in de Maffia Clan en heeft een grootse inval gepland. Uw gehele gezelschap wordt opgepakt
en op gevangenen transport gezet. Lukt het jullie nog te ontsnappen?
17.30 uur
U kunt de ervaringen bespreken tijdens de borrel (deze is exclusief) en een barbecue 1.

Meer dan een dagje uit
Dit restaurant is gelegen in het dorpje Paasloo (bij Steenwijk), dat aan de rand van natuurgebied ‘de Weerribben’ in Overijssel ligt. Een
familierestaurant bij uitstek. Bekijk alle dagjes uit en familie uitjes, of geniet van lekkere gerechten van de a la carte kaart!.
De heren Bult verzorgen samen met hun keukencrew de culinaire vermakelijkheden. De landelijk gelegen boerenhofstede staat op een groot
en ruim opgezet erf, grenst met het terras, tuin en diverse speeltoestellen aan een grote waterpartij. Een echt familierestaurant waar je in alle
rust uitgebreid kunt lunchen of dineren, maar ook zeer geschikt is om lekker met kinderen uit eten te gaan.
Wij zijn meer dan zomaar een restaurant, wij verzorgen graag een onvergetelijke dag, avond of weekend voor u. Culinair genieten, onbezorgd
ontspannen en diverse leuke, hilarische en spannende activiteiten: Dat is waar wij voor staan.

Bij dit Maffia Casino uitje is inbegrepen:
Ontvangst met Koffie/thee op tafel
1,5 uur gebruik Casino 2 tafels
Prison escape game
Barbecue 1

Prijs: € 50,00 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
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Bij 15 t/m 30 personen wordt de groep verdeeld in 2 groepen. Als de 1e groep gaat gokken, gaat de 2e groep zich bekwamen in
Buksschieten/boogschieten. Na een uur wordt er gewisseld. De prijs bedraagt dan € 65,00 p.p.
De prijs van dit Maffia Casino uitje is geldig tot en met 31 december 2021.
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