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Party Deals

Corporate Party 

School is Out Party 

Not Just an Ordinary Day Party 

Combineren met een Food Deal

Stardust blinkt uit met:

Openingstijden

Bowlingtarieven (per uur per baan)

Of reserveer online

persoonlijke deal

Een bedrijfsfeest, een zakelijk event of een personeelsuitje?
Vertel ons wat je wilt en wij regelen het!

€ 4,95 per persoon

Schoolreisje of buitenschoolse activiteit? Kom gezellig bowlen
met je hele klas of vriendenclubje. Iedereen krijgt iets te
drinken en wat lekkers te snoepen.

€ 7,95 per persoon

Maakt het jou niet uit welke dag het is? Any time is good
enough... het is elke dag feest bij Stardust! Je krijgt bij deze
deal twee hapjes en één drankje uit het basic arrangement p.p.

Om ervoor te zorgen dat je feestje helemaal te gek wordt,
reserveer je je Party Deal van tevoren. Bespreek je wensen met
een van onze medewerkers of kijk op www.bowlingstardust.nl.

Wil je een Party Deal combineren met een Food Deal, dan

geldt de volgende toeslag per persoon:

• Big Sticks: + € 18,00

• All The Spareribs You Can Eat: + € 15,00

• American BBQ: + € 18,00

• Burger Deluxe: + € 11,00

• Family Fun: + € 10,00

• Snack Time: + € 7,00

• American Pile of Pancakes: + € 7,00

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

Thema-bowlingmomenten

Bowlen als de Beste

Party Lounge

Kids Birthday Party 

Sweet (Six) Teen Party 

Movie & Bowling Party Adults 

Bachelor(ette) Party 

Anniversary Party 

Sweet B- Party 
Ook als je niets te vieren hebt, vinden wij het reuze gezellig als
je lekker komt chillen met je vrienden of familie in onze Party
Lounge. Ken jij onze gezellige thema-bowlingmomenten al?!

Disco Bowlen: bowlen met spetterende disco-effecten en leuke
muziek. Wanneer? Woensdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag-
en zondagmiddag.

Lounge Night: bowlen met loungemuziek. Superchill en
gezellig! Wanneer? Woensdagavond en zondagavond.

League Night: competitiebowlen voor de pro’s.
Wanneer? Maandag-, dinsdag- en donderdagavond.

G-Bowlen: gezellig bowlen mét muziek voor mensen met een
beperking. Wanneer? Eens per twee weken op woensdagavond.

Bowlingfeestje met een hapje en drankje? Kies dan voor een
Party Deal inclusief één uur bowlen!

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.

Er is altijd wel een reden voor een goede party. Welke is die
van jou? Onze Party Lounge is de ideale plek om je feestje te
vieren. Vertel jij ons over je wensen en zorg jij voor gasten in
party-mood? Dan maken wij je feestje compleet met onze
lekkere hapjes en drankjes, muziek én een goede ambiance.

vanaf € 9,75 per persoon

Nodig al je vriendjes en vriendinnetjes
uit en vier je kinderfeestje bij Stardust!
Kies uit wel NEGEN party’s.
Vraag onze medewerkers of kijk op
www.bowlingstardust.nl voor meer
informatie

€ 11,50 per persoon

Vier je verjaardag in stijl bij Stardust en jouw party is ON!
Dit feestje is inclusief een hapje, een cocktail (no-alco) en
één drankje uit het basic arrangement per persoon.

€ 12,95 per persoon

Wanna have a good time? Stardust heeft de juiste balls,
bites & booze voor een KNALfuif! Je krijgt bij deze deal een
hapje, een cocktail en één fles prosecco per zes personen.

€ 12,50 per persoon

Double party = Double fun! Lekker actief bowlen en daarna
samen naar een leuke film!

€ 35,- per persoon

Ga jij binnenkort trouwen? Sluit je vrijgezellenleven in stijl af
bij Stardust! We maken graag een persoonlijke deal voor je!

€ 7,95 per persoon

Een jubileum te vieren? Maak je dag nóg specialer en vier je
feestje bij Stardust. Dit feestje is inclusief een hapje en 
één drankje uit het basic arrangement per persoon.

Bowlen + Food + Lounge = Big Bowling Fun!
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