Mogelijkheden bij Fabula vanaf 18 november 2020
De binnen- en buitenspeeltuin is geopend voor kinderfeestjes. De midgetgolfbaan is geopend
voor alle bezoekers (bij mooi weer). Voor beide geldt dit op de woensdagen, zaterdagen en
zondagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur en daarbij is reservering minimaal 24 uur vooraf,
noodzakelijk.
Horeca
De horeca is gesloten. Wij zijn wel
geopend vanaf 16.00 uur voor afhaal
en bezorgen. U mag afhalen maar in
verband met de horecasluiting, de
gerechten niet nuttigen op ons terrein.
Afhalen is mogelijk elke vrijdag,
zaterdag en zondag tussen 16.00 en
19.00 uur. Bel daarvoor 073 549
5005. Op deze dagen komen wij ook
bij u thuis bezorgen! Kijk daarvoor op
www.fabula.nl/bezorgen.

Reserveren
Het reserveren van uw bezoek (kinderfeestje of midgetgolfbaan) is verplicht en kan via mail
(info@fabula.nl) of telefoon (tijdens openingstijden 073 549 5005).

Kinderfeestje?
Een kinderfeestje is mogelijk (minimaal 6
kinderen). Dit kan op woensdag, vrijdag,
zaterdag en Hoe ziet dit feestje eruit? U kunt
met de kinderen komen spelen in onze binnenen buitenspeeltuin en bij vertrek neemt u voor
alle kinderen zo’n leuk thema kindermenu mee.
Spelen is dan gratis. Dan eet de jarige met
zijn/haar vriendjes en/of vriendinnetjes thuis om
het feestje leuk af te sluiten. Het is mogelijk om
de jarige een cadeautje te laten kiezen uit de
schatkamer, ook is het mogelijk om te gaan
midgetgolfen of schatkistjes te versieren als
extra activiteit bij het feestje (ook graag vooraf
reserveren).
Vooraf reserveren van je bezoek is verplicht, maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per
reservering. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt geen maximum. Grotere huishoudens zijn
uitgezonderd van dit maximum.
Tarieven:
Cadeau uit de schatkamer voor de jarige (vrije keuze)
Kinderfeestactiviteit schatkistje versieren
Kinderfeestactiviteit midgetgolf
Thema kindermenu pannenkoek Fabula Eenhoorn of Ahoy piraatjes
Thema kindermenu frietjes met snack Eenhoorn of Ahoy piraatjes

€ 3.50 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 4.00 p.p.
€ 11,95 p.p.
€ 13,45 p.p.

