April 2020

Crack the code en kom erachter wie de moordenaar is! Ga
terug naar het Parijs van 1940, stap aan boord van de trein
naar Zuid Frankrijk en kom achter het geheim van DESIRE.
Met jouw team speel je tegen de andere teams, alles mag...
zorg dat jullie de slimste en snelste zijn! Er kan gekozen
worden uit een borrel, buffet of diner arrangement.

ESCAPE ROOM QUEST

Inclusief: begeleiding, spel, materialen en gebruik
audiovisuele middelen

Arrangement ‘Parijs anno 1940’

All-In borrel & Escape Room Quest arrangement
18.00 uur Ontvangst met een consumptie naar keuze.
De keuzes voor het diner worden opgenomen.
Op tafel staan nootjes.
18.45 uur Het voorgerecht wordt geserveerd.
19.15 uur

Het spel wordt uitgelegd.

19.30 uur De Escape Room Quest gaat van start!
				
De teams strijden om wie het snelst de code
				
weet te kraken. Er is precies één uur de tijd....
20.30 uur Het spel is afgelopen... is er een winnaar?
Tijdens het hoofdgerecht en dessert
kan het spel nog eens rustig doorgenomen 		
worden. Zaten de teams op het juiste spoor...
of waren ze compleet ontspoord...
20.45 uur Het hoofdgerecht wordt geserveerd.
21.30 uur Het dessert wordt geserveerd.
22.30 uur Einde van de avond.

ESCAPE ROOM QUEST OP LOCATIE

Prijs € 86,00 per persoon
(minimaal 20 personen)

Hebben jullie zelf een geschikte locatie voor de Escape
Room Quest? Dan komen wij gewoon naar jullie toe!
Informeer naar de mogelijkheden.

Het arrangement is ook te combineren met één van onze
andere buffetten, proeverijen of diners. Informeer naar de
mogelijkheden.

ESCAPE ROOM QUEST ALS VERGADERBREAK

DRANKENPAKKET

Tijdens het arrangement verzorgen wij onbeperkt;
koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, Chocomelk,
Fristi, huiswijnen, Heineken tapbier, Heineken 0.0,
Amstel Radler, Wieckse Witte, Wieckse Rosé, Jillz
original & rood, port, sherry, vieux en diverse overige
binnenlands gedistilleerde dranken.

De Escape Room Quest leent zich ook prima om als
break tijdens jouw vergadering of meeting in te plannen.
Informeerd naar de mogelijkheden.

ESCAPE ROOM QUEST

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en gelden voor
de Rosariumzaal, Parq Lounge en Mulder Foyer. Voor
grote gezelschappen reserveren wij onze Theaterzaal.
Hiervoor wordt een toeslag berekend.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

April 2020

Crack the code en kom erachter wie de moordenaar is! Ga
terug naar het Parijs van 1940, stap aan boord van de trein
naar Zuid Frankrijk en kom achter het geheim van DESIRE.
Met jouw team speel je tegen de andere teams, alles mag...
zorg dat jullie de slimste en snelste zijn! Er kan gekozen
worden uit een borrel, buffet of diner arrangement.

Arrangement ‘Crack the code’

All-In borrel & Escape Room Quest arrangement
20.00 uur Ontvangst met koffie/thee met een Sweet Roos
20.15 uur Het spel wordt uitgelegd.
20.30 uur De Escape Room Quest gaat van start!
				
De teams strijden om wie het snelst de code
				
weet te kraken. Er is precies één uur de tijd....
21.30 uur Het spel is afgelopen... is er een winnaar?
Tijdens de afterborrel kan het spel nog eens
rustig doorgenomen worden. Zaten de 		
teams op het juiste spoor... of waren ze
compleet ontspoord... De nachos met salsa
en guacamolen komen op tafel en er worden
twee rondes warm bittergarnituur 		
geserveerd.

19.00 uur De Escape Room Quest gaat van start!
				
De teams strijden om wie het snelst de code
				
weet te kraken. Er is precies één uur de tijd....
20.00 uur Het spel is afgelopen... is er een winnaar?
Tijdens de afterborrel kan het spel nog eens
rustig doorgenomen worden. Zaten de 		
teams op het juiste spoor... of waren ze
compleet ontspoord...
20.15 uur Er staat een heerlijk buffet klaar:
Burger & pizza
		
Build your own burger
- Black angus burger met tomaat en cheddar
- Broodjes
- Toppings; o.a. uitjes, sla en diverse sauzen
Pizza buffet op pizzastenen
- Pizza slice met pommodori tomaat, Prosciutto
ham, buffelmozzarella en verse basilicum
- Pizza slice met gerookte zalm, wasabi en
zeewier
Salade
- Ceasar salad met kippendijen
- Toppings; o.a. tomaat, Parmezaanse kaas,
ceasar saus en ei
- Stokbrood met kruidenboter

22.30 uur Einde van de avond.
Prijs € 51,25 per persoon
(minimaal 30 personen)
21.15 uur

DRANKENPAKKET

Tijdens het arrangement verzorgen wij onbeperkt;
koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, Chocomelk,
Fristi, huiswijnen, Heineken tapbier, Heineken 0.0,
Amstel Radler, Wieckse Witte, Wieckse Rosé, Jillz
original & rood, port, sherry, vieux en diverse overige
binnenlands gedistilleerde dranken.

Arrangement ‘Time is ticking’

All-In borrel & Escape Room Quest arrangement

Het dessert wordt geserveerd.
Keuze uit;
□ Glaasje tiramisu
□ Glaasje cheesecake met kersen

22.00 uur Einde van de avond.
Prijs € 77,50 per persoon
(minimaal 30 personen)
De keuzes voor de koude hapjes en het dessert dien je
vooraf aan ons door te geven.

18.00 uur Ontvangst met een consumptie naar keuze.
We gaan rond met 2 koude hapjes per persoon.
Keuze uit;
□ Ciabatta met carpaccio, truffelsaus en
Parmezanse kaas
□ Gegrilde tonijn met wasabi en koriander
□ Vitello tonnato; kalfsrollade met tonijnsaus
□ Asperges in limoenmayonaise met 		
gerookte Prosciutto ham
18.45 uur Het spel wordt uitgelegd.
		

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

