
Wereldkeuken 

EETPARK

Domoweg 2 
9411 TX Beilen

0593 541 132
info@eetparkbeilen.nl

16:30 - 22:00
16:30 - 22:30
16:00 - 22:30

Adres

Telefoon
Email

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag 

Vrijdag t/m Zondag
Feestdagen

Sushi l Wok l Teppanyaki l Buffet

ALL IN CUISINE 
incl. bieren, wijnen en luxe patisseries.

www.eetparkbeilen.nl

Dranken 

U kunt onbeperkt genieten van de volgende dranken :
frisdrank, verse sappen, bier, wijn, koffie en thee.

Voor het bestellen van overige dranken 
wordt er een vergoeding gevraagd. Hiervoor 
dient u in bezit te zijn van vooraf betaalde 
consumptiemunten. De consumptiemunten zijn 
bij de kassa te verkrijgen.
U betaalt 1 euro per consumptiemunt.

Tarieven: overige dranken 

Thee
Chinese Thee ..............................€2,00....2 munten

Gedistilleerd
Jonge Jenever ...........................€2,00....2 munten
Bessen Jenever ...........................€2,00....2 munten
Vieux ............................................€2,00....2 munten

Mixdranken
Passoa (+Jus) ..............................€3,00....3 munten
Bacardi(+cola) ...........................€3,00....3 munten
Vodka(+cola) .............................€3,00....3 munten
berenburg(+cola) ......................€3,00....3 munten

Likeuren  
amaretto .....................................€3,00....3 munten
Baileys ..........................................€3,00....3 munten
Cognac .......................................€6,00....6 munten
Cointreau ....................................€3,00....3 munten
Grand Marnier ............................€3,00....3 munten
Jägermeister ...............................€2,00....2 munten
Pisang Ambon ............................€3,00....3 munten
Johnnie Walker ...........................€5,00....5 munten
Malibu ..........................................€3,00....3 munten
Rémy Martin ................................€5,00....5 munten
Whisky ..........................................€3,00....3 munten
Irish Coffee ..................................€3,00....3 munten
French Coffee ............................€3,00....3 munten

NB: 1munt = € 1
Geniet van een heerlijke likeur samen met koffie 

Aandachtspunten

Let op! Verspilling van eten wordt niet 
gewaardeerd bestel daarom alleen zoveel u 

kunt eten. Restanten 
als gevolg van overbestelling worden in rekening 
gebracht: €2,00 per gerecht en €2,00 per drank.

Bij twijfel zullen onze medewerkers om legitimatie 
vragen of alcoholische dranken weigeren te 

schenken.

Ook willen wij u erop attenderen dat Eetpark 
geen plaats is voor: drugs, racisme, geweld, 

agressie en dronken gedrag.

Spaar punten met de 
 Eetpark VIP card!

Met de Eetpark VIP card spaart u punten bij 
ieder bezoek aan Eetpark. Deze punten kunt u 

inruilen voor een gratis-all-in Dining.

Voor meer voorwaarden bezoek onze website.



welkom bij wereld restaurant Eetpark

Wok wereld restaurant Eetpark is het adres om 
te ontspannen te genieten van een heerlijk 

buffet voor een vaste prijs. Geniet onbeperkt en 
onbegrensd van onze bijzondere combinatie 

van oosterse en westerse buffetten.

Wij hebben de volgende buffetten:
l Voorgerechten en salade buffet
l Soepen en broodbuffet
l Wok en teppanyaki buffet
l Warme gerechten buffet
l Hapjesbuffet
l ijs fruit en huisgemaakte patisseriesbuffet
l Gratis drankenbuffetten met frisdrank,                                                                                                                                       
  koffie& thee, slush, sappen,tapbieren, maar                                                                                                                                             
       liefst 4 soorten heerlijke huiswijnen!

Allemaal bij de prijs inbegrepen en onbeperkt 
tot uw beschikking

Speciale gelegenheden 

Vier uw verjaardag bij wereld restaurant Eetpark 
en geniet van een kosteloos verblijf.

Spelregels:
l Minimale boeking van 4 volwassenen
l De jarige geniet van gratis eten en drinken
l Geldig op de dag of een week voor of na                                                                                                                                               
      de geboortedatum van de jarige
l Legitimatie verplicht
l per 4 volwassenen kan er maximaal 1 jarige                                                                                                                                           
      gratis eten en drinken 
l Niet geldig i.c.m. andere acties
l Niet geldig op alle feestdagen 

Aandacht voor ouderen 
Ben u 65+ dan geniet u van € 3.00 korting!

niet geldig i.c.m andere acties en op feestdagen.

Tarieven *

Maandag  t/m  donderdag 
per 2 uur  € 24,95
per 2:30 uur  € 27,95

Vrijdag  t/m Zondag 
per 2 uur  € 26,95
per 2:30 uur  € 29,95

Extra tijd bijboeken 
per 30 min  € 3,00

Kinderen 
0  t/m 3 jaar   GRATIS **
4  t/m 11 jaar  €1,95 per leeftijd **

Y Uitgezonderd alle feestsdagen!
YY Legitimatie verplicht.
 Geldig bij 2 uur arrangement.

Let op ! Betaling geschiedt altijd geheel vooraf!

Voor de kids 

Voor kinderen hebben wij 
een uitgebreide speelhoek 
met ballenbak, lego’s en 

veel meer !

Feesten en partijen
 

Met 400 zitplaatsen, verdeeld over 5 zalen, 
verzorgen wij graag uw bruiloft, familiefeest, 

personeelsfeest, bedrijfsfeest, reünie, rust/
eindpunt van dagtochten, verjaardagen, 

scholierenfeest, vrijgezellenfeest, enz

Vanaf 15 volwassenen bieden we u een 
groepkorting aan 

Acties gelden niet op feestdagen en zijn niet 
in combinatie met andere acties.

Cadeautip
Denkt u eens aan een dinercheque
van wereld restaurant Eetpark is 
verkrijgbaar v.a. € 10.00


