Evenementen
Elk zomerseizoen worden er diverse evenementen
gehouden. Zo organiseren wij jaarlijks met Pasen
‘Paaseieren zoeken’. In het eerste weekend van
juli wordt Moby Dick gehouden. Dit is een waterpolofestijn met ‘s avonds muziek in een feesttent.
Daarnaast hebben we elk jaar een zandkastelen
wedstrijd voor de jeugd. Meer details over deze
evenementen vindt u op onze facebookpagina:
facebook.com/kiosknatuurbadzandpol.

Kiosk
Natuurbad de Zandpol
Middenweg 107
7844 KV Veenoord
Tel: 06-28391867
facebook.com/
kiosknatuurbadzandpol

Kinderfeestjes
Het is mogelijk om uw kinderfeestje bij onze kiosk
te houden. Wij kunnen u diverse arrangementen
aanbieden, bijvoorbeeld:
- Zakje snoep
- Zakje patat majo en 1 frikandel, kroket of
kaassouflé
- Onbeperkt ranja
- IJsje
Voor maar slechts €10,00 per kind. Uiteraard is het
ook mogelijk om andere wensen met ons te bespreken. Komt u hiervoor langs op onze kiosk of bel
naar: 06-28391867.

Folder ontwerp en drukwerk: dvhp.nl

Over Kiosk ‘Natuurbad de Zandpol’

Menukaart Kiosk ‘Natuurbad de Zandpol’
Zandpolse puntzak patat		 Prijs
Patat
Patat
Patat
Patat
Patat

Bij het natuurzwembad vindt u een zandstrand, een
zeer ruime ligweide, een kiosk, kleedkamers (met
babycommode), douche- en toiletgelegenheden en
speeltoestellen.

Gratis entree en gratis parkeren!
Daarnaast is het terrein rolstoelvriendelijk en zijn
er voldoende plekken voor het stallen van uw fiets.
Fietsen en honden zijn helaas niet toegestaan op het
terrein zelf.
Het zwembad heeft het schoonste water in de
omgeving en wordt automatisch bijgevuld uit een
bron. Regelmatig wordt in de winterperiode het hele
bad leeg gehaald en schoongemaakt.
Op het terrein vindt u onze kiosk, waar in de
zomerperiode koffie, snacks, snoep, ijs en frisdrank
te verkrijgen zijn. Bij mooi weer kunt u op ons
sfeervolle terras ultiem genieten van een kop koffie
met uitzicht over het zwembad.
Elke woensdagmiddag (buiten de zomervakantie) is
er van 13.00 - 17.00 euromiddag. Tijdens deze
middag kunt u diverse snacks kopen voor maar
1 euro.

Kortom, een leuk en betaalbaar dagje
uit voor uw gezin!
U vindt ons aan Middenweg 107 in Veenoord.
Begin mei tot half september zijn wij dagelijks
geopend mits het mooi weer is.

zonder					€
met mayonaise				
€
met pindasaus				
€
speciaal (curry, mayonaise en ui)		
€
oorlog (mayonaise, pindasaus en ui)
€

2,00
2,50
2,75
3,00
3,50

Snacks					Prijs
Kalfsvleeskroket				€
Rundvleeskroket				€
Frikandel					€
Kaassouflé (groot)				
€
Mexicano					€
Bamischijf					€
Nasischijf					€
Hamburger					€
		
		
Huisgemaakte gehaktbal
€
		
Berehap met pindasaus		
€
		
Kipsaté				
€
		Gehaktstaaf			€
		
Portie bitterballen (6 stuks)
€
		
Chicken wings (6 stuks)
€
		
Kipnuggets (5 stuks) 		
€
		*Met saus? Zie kopje ‘Sauzen’.

2,00
1,50
1,50
2,00
2,50
2,00
2,00
2,50
3,00
3,50
3,50
2,00
3,00
3,00
2,50

Belegde broodjes				Prijs
Broodje
Broodje
Broodje
Broodje
Broodje
Broodje
Broodje
Broodje

ham, kaas of ei			
€
kroket					€
frikandel				€
hamburger speciaal			
€
huisgemaakte gehaktbal		
€
mexicano speciaal			
€
schnitzel				€
cordon bleu				
€
Volg ons op:
facebook.com/kiosknatuurbadzandpol

2,00
2,00
2,00
3,50
3,50
3,50
3,00
3,00

Sauzen			

Prijs

Mayonaise, curry, ketchup, mosterd
€ 0,50
Pindasaus				€ 0,75
Speciaal, oorlog, zigeuner		
€ 1,00

Koude dranken			Prijs
Coca cola (regular, zero, light, cherry) €
Fanta					€
Sisi					€
Cassis					€
Sprite					€
Spa blauw, klein			
€
Spa blauw, groot 			
€
Spa rood				€
Lipton Ice Tea (diverse soorten)
€
Red bull				€
AA drink				€
Fristi					€
Chocomel				€

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,50
1,50
1,50
1,50

Warme dranken			Prijs
Koffie					
€
Thee					€
Cappuccino				€
Espresso				€
Latte Macchiato				€
Chocolademelk				€
Slagroom				€

1,50
1,50
2,00
1,75
2,00
1,50
0,50

Actie!

Elke woensdagmiddag euromiddag (buiten de
schoolvakantie) van 13.00 tot 17.00:
Patat/kroket/frikandel/kaassouflé zonder saus
voor € 1,00!
Telefonisch bestellen kan
via tel: 06-28391867

Let op: Wij hebben geen pin.
Afrekenen kan alleen contant.

