
 

 
The most wonderful time of the year… 

 

 
 

 
 
 

 

Toch liever het jaar afsluiten met een groots feest. Say no more!  
Wij bouwen ‘t Sluisje om tot een waar Winter Wonderland. Hier wordt Glühwein gedronken bij 

de warme vuurkorven, knapperige marshmallows uit het vuur worden genuttigd en de overheerlijke 
geuren van de winter barbecue hangen in de lucht. De DJ en de cocktails van de Gin&Tonic bar zorgen 
dat de heupen worden los gemaakt op de dansvloer. Wij denken graag met je mee, zodat er weer 
genoten kan worden van een smaakmakend feest.   

Bij restaurant ‘t Sluisje maken wij jouw kerst- of nieuwjaars-borrel bijzonder. Creativiteit & 
kwaliteit zijn onze kenmerken. Wij helpen je graag bij het organiseren van een feestelijke afsluiting van dit 
jaar of met een knallende start van het jaar, voor jouw collega’s, relaties of familie! 

Denk aan een gezellige compleet verzorgde borrel bij de open haard. Deze knusse setting en warme 
ambiance met geurende kerstbomen en brandende kandelaars, maken de borrel uniek. Bovendien houden 
wij wel van een beetje competitie, daarom dagen we je  graag uit voor een spannende strijd om de best 
versierde dennenboom. Of ontmoet jouw relaties in een nieuwe setting tijdens een speciaal voor jullie 
georganiseerde workshop.  

Om het je makkelijk te maken zijn er drie winterse arrangementen samengesteld voor jouw borrel. 
Breid de arrangementen uit met een winter barbecue of heerlijk viergangen diner. Wij verzorgen met 
plezier voor de kerstgeschenken of -pakketten, gebracht door de Kerstman! 

Winter Wonder borrel & Bites 
2 uur voor 22,50 per persoon 
 

★ Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment 

★ 3 rondes met heerlijke koude & warme bites 
> Vanaf 10 personen 

‘Oh Dennenboom’ borrel 
3 uur vanaf 50,- per persoon 
 

★ Ontvangst met een glas Cava of Glühwein  
- met een amuse 

★ Onbeperkt Hollands assortiment dranken 

★ 4 rondes met winters fingerfood 

★ Oh Dennenboom Challenge; Een spannende 
strijd om de best gedecoreerde kerstboom. 
Gedurende verschillende oud Hollandse en winterse 
spellen kan ieder team gezellige kerstdecoraties 
winnen om hun kale kerstboom mee te versieren. 
> Vanaf 20 personen 

Rendieren borrel 
4 uur voor 65,- per persoon 
 

★ Ontvangst met een glas Cava of Glühwein 
 - met een amuse 

★ Unieke workshop van 1 à 1,5 uur; 
Golfclinic/koken/wijnproeverij 
bootcamp/yoga/boksen 

★ Onbeperkt Hollands assortiment dranken 

★ 4 rondes met winters fingerfood 
> Vanaf 10 personen 


