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opties (per persoon) hot dog (€ 2,75 pp) pannekoeken (€ 2,75 pp)

Opties taarten & snacks : Selecteer 1 en/of 2 in geval van een 3u formula

indien meer dan 3 volwassenen wensen te blijven aan de verjaardagstafel dient een 

tafel voor het gereserveerd te worden: 

schotels, bestek, servietten, & dienst inbegrepen

€ 3,50 pp ingangsticket + 2 drankjes  

DJ+ animatie, schotels, bestek, pop corn, tafel gereserveerd

optie: water "à volonté " voor de volwassenen € 1,50 pp

Klasetentje (enkel 's avonds, minimum 30 personen, 18u -21u)

optie : schotels, bestek, voor volwassenen buiten de verjaardagszone € 1,50 pp ouder
Apéro + maatlijd te bestellen op 

moment van bevestiging 
€ 12,00

optie : recht om eten en drank van buitenaf te consumeren € 5,00 pp

toegang speeltuin, buffet van pizza 

& hot dog, water & grenadine 'à 

volonté'

€ 13,00kind

Altijd inbegrepen:

tafel gereserveerd, water + grenadine 'à volonté' voor de kinderen, kaarsen, schotels, bestek, glazen, service 

op moment van het opdienen van de taart, uitnodigingskaarten, en 2-3 volwassenen toegelaten aan de 

verjaardagstagel, indien jullie meer zijn, moeten jullie een tafel reserveren of andere ouders te vragen in de 

horeca zone te blijven.(zie prijzen voor ouders hieronder)

Formula DISCO LOUNGE (vanaf 12 jaar)

Bepaalde vrijdagen van 19u30 tot 23u

(raadpleeg onze website of neem contact om de data te ontdekken of voor een privé en gepersonaliseerde 

formula)

per kind 14,50 ChillOut

Prijs volwassenen: verjaardag en disco formule 

woensdag, vrijdag, 

schoolvakanties en feestdagen
vrije keuze vrije keuze vrije keuze

Altijd inbegrepen:

DJ, animatie van19u tot 20u, speeltuin toegang, verjaardagstafel gereserveerd, chips, equivalente van 2 

softdrinks, water + grenadine 'à volonté' voor de kinderen, kaarsen, schotels, bestek, glazen, servietten, 

uitnodgingskaarten, service op moment van de taart
Prijs per kind

met uw taart € 11,50 € 13,50 € 15,00

10u-13u

12u-15u

15u-18u

Duur en prijs van de verjaardagsformules
Bepaalde vrijdagen van 18u tot ~21u30

raadpleeg onze website of contacteer één van de medewerkers om de data te kennen of voormogelijkheden 

tot privé en/of gepersonaliseerd feestformules.
2u 2u30 3u

€ 14,50per kind
zaterdag

zondag
10u-12u

10u-12u30

12u30-15u

15u30-18u

Formulas Rainbow Kids Tel 0478 044 569
Verjaardagformules binnenspeeltuin (minimum 10 kinderen) DISCO Formule (vanaf 9 jaar)

http://www.rainbowkids.eu/
mailto:info@rainbowkids.eu

