Suggesties voor middag/avondvullende programma’s v.a. 4 pers.
Favoriete keuze! All Taurus Attractions & Good Food!

Mission Impossible Classic & Argentinian BBQ

€ 60,-- pp (weekend/schoolvakanties/hoogseizoen, dec-jan)

Vier verschillende attracties (3-3 ½ uur) en uitgebreide luxe BBQ! ( 4-200 personen) totaal programma ca 5 ½ tot 6 uur.
•

Uur Prison Island, onze nieuwste topattractie uit Zweden, gebaseerd op populair TV-programma Fort Boyard;
21 cellen, 21 verschillende missies. Behendigheid, oplettendheid, speurzin, basketbal, penalty, geografie tot

Einstein, etc., Teamwork is the key! 3-4 personen per team; Internationaal! per team kan gekozen
worden uit: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Zweeds!
•

Uur Cosmic Bowling, classic succes bij Taurus!

•

Keuze uit 18 holes Adventuregolf of Lasergame in een van onze 3-D laserArena’s, Stargate/Spaceflight

•

Korte rit in AdventureFlight-Simulator! (Lijkt op rups van kermis, met film en geluid, gewoon lachen dus!)
en 3 Taurus Arcadedollars voor o.a. Airhockey, schietspellen, motorracen, Mariokart, Dance-game, Basketbal,
voetbal en boxgame! Hier komt het kind in ons weer boven!

•

Uitgebreide luxe Argentinian BBQ, ruim 450 gram vlees, Argentijnse Lendesteak(Quadril), 100% Beefburger,
Varkenshaas, Spare ribs, Chicken wings, kipfilet, Satéh, gemarineerde Procureur, wokgroenten, uitgebreid
saladebuffet, warme en koude sauzen, frites, rösti, stokbrood met aoli en kruidenboter.

•

Programma/tijdschema geen wachttijden voor attracties. wordt in overleg samengesteld, zodat er tussen de
attracties voldoende tijd is voor een drankje aan een van onze bars (drankjes op nacalculatie; drankarrangement
BWF v.a. € 30,- pp, va 30 personen);

Dit uiterst succesvolle programma is ook los te boeken, met aansluitend sfeervol tafelen in ons Grillrestaurant/Steakhouse,
of in ons Lounge-eetcafé met snacks of keuze uit kaart, of in andere combinaties, zoals:

Mission Impossible Classic Action Pack (los)

€ 32,50 pp (weekend/schoolvakanties/hoogseizoen, dec-jan)

Mission Impossible Classic & Balls, Burgers en Ribs
v.a. € 48,50 pp (max 30 pers.)
Spare Ribs, Classic Taurus 100% Beefburger,Kkipsaté of Wiener schnitzel met champignonroomsaus, met salade, frites en
stokbrood met kruidenboter en sausjes, en royaal bittergarnituur tijdens bowlen.
Mission Impossible Classic & Warm Buffet, (v.a. 60 pers.)

€ 52,-- pp Weekend/schoolvakanties/hoogseizoen, dec-jan
o.a. Spare Ribs, Chicken wings, Kipsatéh, Spaghetti Bolognese, Lasagna, Varkenshaas met champignonroomsaus,
Beefballetjes in pittige zigeunersaus, Quiche Lorraine, Saladebuffet, Frietjes, warme en koude sauzen
Warm buffet kan ook los geboekt worden icm attracties of andere Action Packs

v.a. 60 pers. € 19,50 p.p.

Argentinian BBQ

v.a. 4 pers. € 27,50 p.p.

Alle prijzen zijn incl. BTW

Suggesties voor middag/avondvullende programma’s
Goede Tip! New and Classic Attractions & Good Food!

Prison Escape Pack & Argentinian BBQ

€ 52.-- pp

Uur Prison Island, en een tweede topattractie naar keuze (2 ½ uur) en uitgebreide luxe BBQ! (4-120 pers.) totaal 4 ½ - 5 uur.
•

Uur Prison Island, onze nieuwste topattractie uit Zweden, gebaseerd op populair TV-programma Fort Boyard;
21 cellen, 21 verschillende missies. Behendigheid, oplettendheid, speurzin, basketbal, penalty tot Einstein, etc.,
Teamwork is the key! 3-4 personen per team; Internationaal! per team kan gekozen worden uit:
Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Zweeds!

•

Keuze uit 18 holes Adventuregolf of Lasergame in een van onze 3-D laserArena’s, Stargate/Spaceflight, of een
uur Cosmic Bowling, sinds jaren een Classic Succes bij Taurus!

•

3 Taurus Arcadedollars voor o.a. Airhockey, schietspellen, motorracen, Mariokart, Dance-game, Basketbal,
voetbal en boxgame! Hier komt het kind in ons weer boven!

•

Uitgebreide luxe Argentinian BBQ, ruim 450 gram vlees, Argentijnse Lendesteak(Quadril), 100% Beefburger,
Varkenshaas, Spare ribs, Chicken wings, kipfilet, Satéh, gemarineerde Procureur, wokgroenten, uitgebreid
saladebuffet, warme en koude sauzen, frites, rösti, stokbrood met aoli en kruidenboter.

•

Programma/tijdschema geen wachttijden voor attracties. wordt in overleg samengesteld, zodat er tussen de
attracties voldoende tijd is voor een drankje aan een van onze bars (drankjes op nacalculatie; drankarrangement
BWF v.a. € 30,- pp, va 30 personen);

Ook dit programma is los te boeken, met aansluitend sfeervol tafelen in ons Grillrestaurant/Steakhouse, of in ons Loungeeetcafé met snacks of keuze uit kaart, of in andere combinaties, zoals:

Prison Escape Action Pack (los geboekt)

€ 24,50 pp

Prison Escape Pack & Balls, Burgers en Ribs

€ 42,-- pp (max 30 pers.)
Spare Ribs, Classic Taurus 100% Beefburger, Kipsaté of Wiener schnitzel met champignonroomsaus, met salade, frites en
stokbrood met kruidenboter en sausjes, en royaal bittergarnituur tijdens bowlen.

Prison Escape Pack & Warm Buffet, (v.a. 60 pers.)

€ 44,--

o.a. Spare Ribs, Chicken wings, Kipsaté, Spaghetti Bolognese, Lasagna, Varkenshaas met champignonroomsaus,
Beefballetjes in pittige zigeunersaus, Quiche Lorraine, Saladebuffet, Frietjes, warme en koude sauzen
Warm buffet kan ook los geboekt worden icm attracties of andere Action Packs

v.a. 60 pers. € 19,50 p.p.

Argentinian BBQ

v.a. 4 pers. € 27,50 p.p.

Alle prijzen zijn incl. BTW

Suggesties voor middag/avondvullende programma’s
Taurus Classic! Since many years!

AdventureNight & Argentinian BBQ

) v.a. 4 pers. € 46.50 pp (dec-jan, schoolvakanties)
Uur Cosmic Bowling, 2e attractie naar keuze en 3 Dollars (2 ½ uur) en uitgebreide luxe BBQ! (4-120 pers.) totaal 4 ½ - 5 uur.
•

Uur Cosmic Bowling, classic succes bij Taurus!

•

Keuze uit 18 holes Adventuregolf of Lasergame in een van onze 3-D laserArena’s, Stargate/Spaceflight

•

3 Taurus Arcadedollars voor o.a. Airhockey, schietspellen, motorracen, Mariokart, Dance-game, Basketbal,
voetbal en boxgame! Hier komt het kind in ons weer boven!

•

Uitgebreide luxe Argentinian BBQ, ruim 450 gram vlees, Argentijnse Lendesteak(Quadril), 100% Beefburger,
Varkenshaas, Spare ribs, Chicken wings, kipfilet, Satéh, gemarineerde Procureur, wokgroenten, uitgebreid
saladebuffet, warme en koude sauzen, frites, rösti, stokbrood met aoli en kruidenboter.

•

Programma/tijdschema geen wachttijden voor attracties. wordt in overleg samengesteld, zodat er tussen de
attracties voldoende tijd is voor een drankje aan een van onze bars (drankjes op nacalculatie; drankarrangement
BWF v.a. € 30,- pp, va 30 personen);

Ook dit programma is los te boeken, met aansluitend sfeervol tafelen in ons Grillrestaurant/Steakhouse, of in ons Loungeeetcafé met snacks of keuze uit kaart, of in andere combinaties, zoals:

Taurus Classic Action Pack (los geboekt)

€ 19,-- pp (weekend/schoolvakanties/hoogseizoen, dec-jan)

Taurus Classic Action Pack & Balls, Burgers en Ribs
€ 37,50 pp
Spare Ribs, Classic Taurus 100% Beefburger, Kipsaté of Wiener schnitzel met champignonroomsaus, met salade, frites en
stokbrood met kruidenboter en sausjes, en royaal bittergarnituur tijdens bowlen.
Taurus Classic Pack & Warm Buffet,

v.a. € 38,50- pp (v.a. 60 pers.)
o.a. Spare Ribs, Chicken wings, Kipsaté, Spaghetti Bolognese, Lasagna, Varkenshaas met champignonroomsaus,
Beefballetjes in pittige zigeunersaus, Quiche Lorraine, Saladebuffet, Frietjes, warme en koude sauzen
Warm buffet kan ook los geboekt worden icm attracties of andere Action Packs

v.a. 60 pers. € 19,50 pp

Argentinian BBQ

v.a. 4 pers. € 27,50 pp

Alle prijzen zijn incl. BTW

