Dagje Leerdam Glasstad | Prijslijst
Prijzen zijn p.p. en incl. BTW

Rondleiding glasblazen				

€ 10,00

Rondleiding glasblazen i.c.m. ‘Glas’proeverij

€ 29,00

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

duur: ca. 1,5 uur
koffie of thee met een koekje
rondleiding o.b.v. een eigen gids
live demonstraties van de meesterglasblazers en de meesterslijper
bezoek aan de Kristalwinkel

duur: ca. 3 uur
koffie of thee met een koekje
rondleiding o.b.v. gids + glasproeverij door glasexpert (Wij schenken kwaliteitswijnen)
live demonstraties van de meesterglasblazers en de meesterslijper
bezoek aan de Kristalwinkel
max. 50 personen

Rondleiding i.c.m. rondvaart en lunch 			
•
•
•
•
•
•

Extra bij te boeken:
•
•
•

vanaf € 36,50

duur: ca. 3,5 uur
koffie of thee met een koekje
rondleiding o.b.v. een eigen gids
live demonstraties van de meesterglasblazers en de meesterslijper
bezoek aan de Kristalwinkel
rondvaart door de Betuwe over rivier de Linge incl. Betuwse lunch

een Leerdamse zoete lekkernij voor bij de koffie
bijv. een petit glacé of boerencake van de bakker
extra kop koffie of thee met heerlijk vers gebak
origineel Leerdams geschenk; bijv. een set glazen

vanaf € 1,95
            € 4,95

vanaf € 2,95

Heeft u een speciaal verzoek, dan denken wij graag met u mee!

Combineer uw rondleiding met een heerlijke lunch of een diner in één van de
gezellige restaurants in Leerdam! Nog geen keus kunnen maken?
Vraag vrijblijvend de uitgebreide lunch/diner informatie op.

		

De Glaskunst Lunch | Grand Athina			

							
•
Kopje runderbouillon met julienne van groente
•
Van Dobben kroket
•
Italiaanse salade met tomaat, mozzarella en pesto
•
Kaas, vleeswaren en zoetigheid
•
Huisgemaakt brood en krentenbrood
•
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d´orange
				 		

Engelse Tea (buffetvorm) | Restaurant de Lingehoeve
							
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende soorten thee
Hartig
Sandwichrolletjes met eisalade
Sandwiches met romig vleesmengsel
Mediterrane Quiche (warm)
De Victoriaanse komkommersandwiches
Soezenkrans met zalmmousse
Zoet
Cheesecake
Oud Engelse Karnemelk Scones met clotted cream
Diverse soorten eigengemaakte jam
Lemon curt taart
Apple Crumbletaart (nog warm)
Butterscotchtaart

€ 26,00

incl. rondleiding

€ 30,95
incl. rondleiding

12 uurtje lunch | De Beren		
		
€ 20,50
							
incl. rondleiding
•
Soepje naar keuze
•
3 Boterhammen met Rotterdamsche oude kaas, achterham, spiegelei, kroket
•
Eén kopje koffie, thee of melk

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag!
info@royalleerdamcrystal.nl | 0345 - 636 550 | www.royalleerdamcrystal.nl
Genoemde prijzen zijn op basis van minimaal 10 personen. Minder personen op aanvraag mogelijk.
Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

