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Welk feestje heb jij te vieren?
Party + snacken + drinken + één uur bowlen!
Eén soort Deal per gezelschap

Party Deals Party + Snacken + Drinken + Eén uur bowlen!
Prijs per persoon

Birthday Party’s
Kids Birthday Party

Sweet (Six) Teen Party

Sweet B- Party W

Nodig al je vriendjes en vriendinnetjes uit en vier je
kinderfeestje bij Stardust! Kies uit wel ZES party’s.
Vraag onze medewerkers of kijk op www.bowlingstardust.nl
voor meer informatie.
vanaf € 9,75
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.
€ 11,50
anna 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 fl es prosecco per zes personen.
€ 12,95

Special Party’s
Movie & Bowling Party Adults
Bachelor(ette) Party
Anniversary Party

Corporate Party
School is Out Party

Not Just an Ordinary Day

Double party = Double fun! Lekker actief bowlen en daarna
samen naar een leuke fi lm
€ 12,50
Ga jij binnenkort trouwen? Sluit je vrijgezellenleven in stijl
af bij Stardust! vanaf
€ 35,00
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.
€ 7,95
Een bedrijfsfeest, een zakelijk event of een personeelsuitje?
Vertel ons wat je wilt en wij regelen het!
Persoonlijke deal
Schoolreisje of buitenschoolse activiteit? Kom gezellig
bowlen met je hele klas of vriendenclubje. Iedereen krijgt
iets te drinken en wat lekkers te snoepen.
€ 4,95
Party 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. € 7,75
Stardust Bowling
Rijksweg Zuid 210, 6134 AG Sittard
Tel. +31 (0)46 452 31 11
www.bowlingstardust.nl

Finger Food Menu
Join the party!
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Party Snacks

Met onze party snacks is je feestje pas echt compleet!

Party platters Mix ‘n Mingle - smaakvolle hapjes voor bij het bowlen

Pizza Slice
Classic Toast
Tortillachips
Fried Onion Rings
Garlic Bread
Springrolls
Chicken Wings
Mozzarella Sticks
Fried Calamares
Fried Shrimps
Chicken Nuggets
Bitterballen

Lekkere pizzapunt: margherita, tuna, hawaii of salami
Tosti met ham en kaas
Geserveerd met een kaasdipsaus of salsa
Geserveerd met romige knoflooksaus 8 stuks
Stokbrood met knoflook, olijven, olijfolie en een snufje zout
Vegetarische loempia’s met chilisaus 4 stuks
Sappige kippenvleugeltjes 6 stuks
Mozzarella in een krokant jasje met chilisaus 8 stuks
Geserveerd met romige knoflooksaus 8 stuks
Geserveerd met chilisaus 8 stuks
Kip in krokant jasje 12 stuks
Een hollandse snack 12 stuks

1. All American

€ 2,25
€ 2,75
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 5,00
€ 5,00

8. Holland Party

Tortillachips met kaasdipsaus, mozzarella sticks en onion rings
met chilisaus, olijfjes, zoute popcorn en mayonaise
Tortillachips met kaasdipsaus én salsa, mozzarella sticks en
fried shrimps met chilisaus, chicken wings, calamares met
romige knoflooksaus, olijfjes en mayonaise
2 Chicken wings en 4 kipnuggets met chilisaus en mayonaise
6 Mini-frikandellen, 3 bitterballen, 2 vlammetjes,
2 gehaktballetjes, 2 kipnuggets met mosterd, chilisaus en mayonaise
6 Mini-frikandellen, 6 bitterballen, 4 vlammetjes, 4 gehaktballetjes,
4 kipnuggets met mosterd, chilisaus en mayonaise
9 Mini-frikandellen, 9 bitterballen, 6 vlammetjes, 6 gehaktballetjes,
6 kipnuggets met mosterd, chilisaus en mayonaise
Chicken wings, calamares, onion rings, olijfjes,
bitterballen en mini-frikandellen met mosterd, chilisaus,
romige knoflooksaus en mayonaise
Frietjes met een frikandel of kroket en mayonaise

Sweethearts

Zin in iets zoets?

Twin Pancakes
Twin Pancakes
Extra Sweet
Cheese Cake
Brownies
Easy Vanilla
Strawberry Love

2 Amerikaanse pannenkoekjes met schenkstroop,
boter of poedersuiker
2 Amerikaanse pannenkoekjes met chocoladesaus,
Vanille-ijs
Zachte kwarkvulling op een krokant korstje van koekdeeg
Warme brownies met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
Romig vanille-ijs met slagroom
Aardbeien met vanille-ijs en slagroom (seizoen)

Sweets & Candy

Lekkere trek?

2. The Big American

3. Chicken Only
4. Stardust Single
5. Stardust Double
6. Stardust Mega
7. Mixed Cultures

Subs

Overheerlijke en rijk belegde stokbroodjes

Ham ‘n Cheese
Dutch Tank
Tuna Luna
BLT
Chicken club

Ham, kaas, sla, tomaat, augurk, ui en dressing
2 Frikandellen of 2 kroketten
Tonijnsalade, sla, tomaat en augurk
Bacon, sla, tomaat en mayonaise
Gegrilde kip, kaas, sla, tomaat en mayonaise

Heb je binnenkort een feestje?
Of gewoon zin in lekker eten of een gezellig uitje?
Check onze Party Deals op www.bowlingstardust.nl

€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 5,50
€ 5,50

Chips
Snickers, Twix, Mars, Bounty en andere candy bars

Grote trek? Get Your Thrill of Our Giant Grill!
Check onze Food Deals op www.bowlingstardust.nl

€ 9,95

€ 12,95
€ 4,50
€ 7,50
€ 13,90
€ 19,90

€ 9,95
€ 4,50

€ 2,75
€
€
€
€
€

3,50
3,95
4,95
4,95
5,95

€ 0,90
€ 0,90

