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Escape room 

Daar zit je, met een paar mensen opgesloten in een bunker uit de 

Tweede Wereldoorlog. Het enige wat je hebt meegekregen zijn een 

paar aanwijzingen. En maximaal een uur de tijd om jezelf en je 

teamgenoten te bevrijden uit deze benarde situatie… Dit is de 

Escaperoom, het leukste en spannendste groepsuitje!  

 

Wanneer je op zoek bent naar een origineel bedrijfsuitje, familieuitje 

of vrienden uitje dan is de Escape Room een echte aanrader. Ook 

kun je deze activiteit uitstekend combineren met andere spannende 

activiteiten die wij aanbieden. Zo regel je in één boeking een 

compleet verzorgde dag uit! 

 

Eten & Drinken 

Uitje compleet maken met een borrel of een hapje eten? 

• Borrelmenu    € 9,50  

3 drankjes met bittergarnituur (6 hapjes p.p.) 

• Borrelplank    € 11,50  

3 drankjes met boerenplank 

• High wine    € 17,50  

Incl. 3 glazen wijn naar keuze met diverse warme & koude hapjes  

• High beer    € 17,50   

Incl. 3 speciaal bieren & diverse hartige warme & koude hapjes 

• High Tea    € 18,50 

Incl. onbeperkt thee of koffie met diverse hartige en zoete 

gerechtjes 

• Plateservice     € 12,75  

Zeer voordelig à la carte uit eten! Boek een een voorgerecht bij voor 

€ 4,95 & een nagerecht voor € 4,95. 

• Barbecue    € 19,95  

Hamburger, speklap, rundersaucijs, kipspies, huzarensalade, 

aardappelsalade, gemengde salade, gerookte zalmsnippers met een 

garnituur van krab, stokbrood met kruidenboter & diverse sausjes & 

frites 
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• Winterbarbecue   € 24,95 

Heerlijk warm bij het knisperende vuur genieten van een winterse 

barbecue.  

Barbecue met bieflap, wildworstje, winterse Spies, Lamskotelet, 

kabeljauw pakketje, krabsalade, graved laks, winterse salade, 

gerookte Wildzwijnham, stokbrood met kruidenboter en diverse 

sausjes 

• ‘Mannen’ barbecue   € 27,50  

Voor sterke mannen & stoere vrouwen! 

Met gefrituurde inktvisringen, zeemanspakketje (vis), spareribs, 

karbonade, drumsticks,  zwijn,  rundvleessalade met fris garnituur, 

aardappelsalade met spek garnituur, sla met gevulde eieren, 

kipschotel & stokbrood met sausjes en kruidenboter 

• Steengril    €19,95 

Gamba op de spies, zalmspies, biefspies, hamburger, slavink 

groentespies, kipspies, sla met garnituur van gekookt ei, koolsalade, 

Twentsche salade, Fruitgarnituur, stokbrood met kruidenboter en 

diverse sausjes 

• Drankenpakket in combinatie met eten 

Onbeperkt consumpties uit Hollands assortiment 

-2 uur      € 15.- 

-3 uur     € 17,75 

-4 uur     € 20,- 

Arrangementen voor grote groepen 

Ook grotere groepen kunnen, verdeeld in kleinere groepen van max. 

8 personen gebruik maken van de Escape Room. We bieden volop 

andere activiteiten die bijgeboekt kunnen worden. 

• Pubquiz    € 5,- p.p. 

• Klimwand    € 10,- p.p. 

• Touwparcours    € 10,- p.p. 

• Abseilen    € 11,50 p.p. 

• Teambuildingspad   € 26,50 p.p. 

Ontdekkingspad bij de Watertoren te Nijverdal 

• 3 samenwerkingsopdrachten  € 10,- p.p. 

• Kanovaren    € 5,- p.p. 

• Suppen    € 8,50 p.p. 

 

 

 

 

 


