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Bel 046 452 31 11Reserveren?
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Food Deals

Stardust blinkt uit met:

Openingstijden

Bowlingtarieven (per uur per baan)

Of reserveer online

AYCE: All-You-Can-Eat arrangement: 
2 uur lang onbeperkt smullen!

Speciaal voor jou en je familie! Samen bowlen en eten!
Volwassenen kiezen één Burger Deluxe of Holland Party Snack.
Kinderen krijgen één Holland Party Snack en een snoep-
attentie per kind. Inclusief één drankje uit het basic 
arrangement per persoon.

€ 15,50 per volwassene
€ 9,50 per kind (tot 12 jaar)

Voor de snack-gek! Eén portie frietjes,
je favo Holland Party snack én één drankje 
uit het basic arrangement p.p.

€ 11,50 per persoon

Je versiert deze stapel van vier Amerikaanse pannenkoekjes
precies zoals jij dat lekker vindt.
Kies uit schenkstroop, poeder-
suiker, boter, rode vruchten,
chocoladesaus, vanille-ijs en
slagroom. Inclusief één drankje
uit het basic arrangement p.p.
€ 12,75 per persoon

Als je je Food Deal vooraf reserveert via een van onze medewerkers

of www.bowlingstardust.nl is genieten gegarandeerd!

De Party & Food Deals
12 Volautomatische wedstrijdbowlingbanen
Ons Giant Grill restaurant
Onze Party Lounge voor al je feesten en om lekker
te loungen
Ons heerlijke All American Menu
Onze dartbanen en pooltafel
TV-schermen met muziek en sport
De ruime gratis parkeergelegenheid voor de deur
Gemakkelijk online reserveren
Eenvoudig betalen met PIN

Tot 18:00 uur
Maandag t/m donderdag € 17,50
Vrijdag, zaterdag en zondag € 18,50
Kids tot 16 jaar (max. 1 volwassene) € 14,50

Na 18:00 uur
Maandag t/m donderdag € 19,75
Vrijdag, zaterdag en zondag € 20,75

Feestdagen, de gehele dag € 20,75

Elke dag vanaf 13:00 uur.
Op aanvraag openen wij eerder.

Bezoekadres: Postadres: T 046 452 31 11
Rijksweg Zuid 210 Postbus 45 E info@bowlingstardust.nl
6134 AG Sittard 6130 AA Sittard www.bowlingstardust.nl
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Stardust All American Bowling  
& Party Lounge

Food Deals

Bowlen als de Beste

Giant Grill restaurant

All the Spareribs You Can Eat 

Big Sticks  

American BBQ 

Burger Deluxe 

 

AYCE

AYCE

AYCE

Onze specialiteit! Maak zelf de lekkerste vleesspiesen,
groentespiesen en vispakketjes klaar op onze Giant Grill!
Kies de lekkerste ingrediënten, salades en bijgerechten in
ons Tasty Buffet en de Salad Bar. Inclusief frietjes naar keuze
en één drankje uit het basic arrangement per persoon.

€ 26,95 per volwassene
€ 14,50 per kind (tot 12 jaar)

Bowlen én eten? Kies dan voor één van onze Food Deals!
Deze bijzondere arrangementen zijn inclusief één uur bowlen
en mogelijk vanaf vier personen!De gezelligste avond (of middag!) uit beleef je samen met je

vrienden en familie bij Stardust All American Bowling & Party
Lounge. Gezellig bowlen, heerlijk eten en relaxed loungen,
dat doe je bij ons helemaal in Amerikaanse stijl.

Alleen of met je vrienden, familie of collega’s? Beginner,
hobby-bowler of professional? Op één van onze twaalf
volautomatische wedstrijdbowlingbanen ga jij zeker scoren!
Met een drankje of hapje erbij wordt het helemaal gezellig.

Kom samen met je favoriete gezelschap lekker eten in
ons Giant Grill restaurant, vóór of ná het bowlen. In ons
uitgebreide menu vind je plenty Amerikaanse lekkernijen
én de onmisbare Hollandse klassiekers. Keuze genoeg,
voor iedereen!

Weer of geen weer, op onze Giant Grill barbecue je zelf vlees 
of vis op bestelling. Je maakt ze af met kruiden en een lekker
sausje naar jouw keuze. Met frietjes naar keuze, salades en 
inclusief één drankje uit het basic arrangement per persoon.

€ 26,95 per volwassene
€ 14,50 per kind (tot 12 jaar)

All the Spareribs You Can Eat AYCE

Een hamburger van 100% scharrelrundvlees, een visburger of een
veggieburger: je bakt hem zelf op onze Giant Grill. Steek hem in
een broodje en maak hem helemaal af met sla, tomaat, uitjes, 
augurkjes en je favoriete saus. Inclusief één drankje uit het basic
arrangement per persoon, 
frietjes én salades.

€ 18,95 per volwassene
€ 14,50 per kind (tot 12 jaar)

Voor de échte vleesgenieters! Onbeperkt sappige spareribs eten!
Mét frietjes natuurlijk. Voor de nodige vitamientjes, kies je er in
onze Salad Bar de verse ingrediënten voor je favoriete salade bij.
Om je dorst te lessen, krijg je één drankje uit het basic 
arrangement per persoon.

€ 24,50 per volwassene
€14,50 per kind (tot 12 jaar)

Bowlen + Food + Lounge = Big Bowling Fun!
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