la Caverne
kerstbrunch & kerstdiner

All inclusive
49,- p.p. / 85,- p.p.
Kerst 2017 wordt onvergetelijk met een all in
kerstbrunch in de ondergrondse mergelgroeve La Caverne. Maar we bieden meer... Ook
uw kerstdiner kunt u in de sfeervol verwarmde en magisch verlichte gewelven reserveren
op 25 december aanstaande. La Caverne: de
mooiste, heerlijk verwarmde en feeëriek verlichte feestgroeve van Zuid-Limburg nodigt
u uit voor een culinaire Kerst happening.
U wordt feestelijk onthaald in de gewelven
vanwaar onze bedieningsbrigade u een sfeervolle tafel toewijst. U geniet van live cooking
en verrassingen aan tafel. Reserveer tijdig uw
plaats en verwonder.
Ondergronds genieten...
La Caverne heeft het!

Reserveer via

KERSTBRUNCH
Ontvangst: 1e en 2e Kerstdag tussen 11.00 uur 11.30 uur, einde omstreeks: 16.00 uur
All in prijs 49,-p.p: magisch, ongekend... Geniet van
een vijf gangen brunch inclusief heerlijke huiswijnen
Brand (pilsner), frisdranken en koffie/thee, waarbij
de betovering ervan afspat. Proef de streekbeleving in
onze sfeervolle mergelgroeve en ervaar live cooking
en verrassingen aan tafel
KERSTDINER
Aanvang: 1e Kerstdag 19.00 uur, einde omstreeks
23.00 uur
All in prijs: 85,- p.p. geniet van het verrukkelijke zes
gangen kerstdiner inclusief dranken: bijpassende
wijnen, Brand (pilsner), frisdranken en koffie/thee.
Kerst begint bij La Caverne...
Arrangementen: overnachten is mogelijk in Hotel
Brasserie Vue (tegenover La Caverne, de feestgroeve).
Reserveer via www.hotelvue.nl
Parkeren: voldoende gratis parkeergelegenheid voor
de deur en in de omgeving
Adres: La Caverne Wolfsdriesweg 8a Berg & Terblijt,
T. +31(0)43-6040652. Reseveer via www.lacaverne.nl

www.lacaverne.nl

la Caverne
kerstbrunch & kerstdiner

All inclusive
49,- p.p. / 85,- p.p.

Een onvergetelijke Kerst begint met de culinaire kerstbrunch of
kerstdiner in de gewelven van La Caverne.
Een magische mergelgroeve in Valkenburg, Berg & Terblijt.
Proef de culinaire verwennerij en beleef de feestelijkheden
in La Caverne. All in genieten van alle luxe tijdens de
kerstbrunch of kerstdiner...
Tip: beleef de ‘La Caverne Sylvester Party’ in de feestgroeve.
Reserveer via www.lacaverne.nl
En wilt u overnachten? Dat kan in ons charmante
Hotel Brasserie Vue. Kijk voor info op www.hotelvue.nl
Gratis parkeren voor de deur!
Bienvenue...

www.lacaverne.nl

Like
La Caverne
op
facebook
Kijk voor brasserie,
restaurant, feestgroeve,
grottenbrunches,
trouwen,
evenementen
overnachtingen,
speeltuin
op:
www.hotelvue.nl
www.lacaverne.nl

