Dessertkaart

Info eetcafé-zalencentrum De Aanleg

Kinderijsje
( 2 soorten ijs met saus en slagroom )

Eetcafé-zalencentrum de Aanleg is gelegen aan de provinciale
weg Assen – Rolde.
Door zijn ligging middenin het Nationaal Beek en Esdorp
landschap Drentche Aa en schuin tegenover het wandelgebied
Kampsheide is het de unieke locatie voor diverse evenementen
of activiteiten:

€ 3,75

Sorbet “de Aanleg”
€ 7,50
( 3 soorten ijs met advocaat, licor 43 en slagroom )
Coupe “Tres Colores”
( met 3 soorten ijs, likeur en slagroom )

€ 5,75

Vruchten Sorbet
€ 5,75
( met 3 soorten ijs, cocktailfruit en slagroom )
Dame Blanche
€ 5,75
( met boerenroomijs, chocoladesaus en slagroom )
Griekse Yoghurt
( met honing en walnoten )

€ 3,75

1)
2)
3)
4)

bruiloft, receptie, familie of verjaardagsfeest.
koud en warm buffet, barbequeparty, diner.
koffietafel, vergadering, cursus of uw eigen suggestie.
zaalaktiviteit voor 20 tot 150 personen.

Niet alleen voor de hierboven genoemde mogelijkheden kunt u
bij ons terecht.
Aan de voorzijde van ons pand bevindt het (eet) cafégedeelte,
waar u zich binnen of eventueel buiten op ons terras, heerlijk
kunt laten verwennen van alle geneugten uit onze keuken.
Openingstijden:
Alle dagen geopend vanaf 10:00 uur.
Donderdag gesloten (uitgezonderd voor groepen, maar dan op
afspraak)
Graag tot ziens bij de Aanleg!
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