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www.bowlinn.be

BOWL INN Bowling Group  •  BLANKENBERGE  •  BRUGGE  •  DE PANNE  •  SINT-MARTENS-LATEM

PRIJSLIJST BOWL INN Brugge  •  Koning Leopold III-laan 68, 8200 Brugge  •  brugge@bowlinn.be



Onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen enkel geldig bij BOWL INN Brugge. 
Alle info en voorwaarden bij BOWL INN Brugge of op www.bowlinn.be

PRIJSLIJST
• din - don
• vrij - zat - zon
• pool (per uur)

€30,00 per baan / per uur
€36,00 per baan / per uur

€12,00

CLASSIC & HYPER BOWLEN

Stel jouw feestje samen!

1. KIES JOUW FAVORIETE  
 FOOD & DRINKS: € 9,40 P.P.  
 • Drinks: 2 frisdrankjes (€2,70) naar keuze
 • Food:

  SWEET kids 2 pannenkoeken
  COOL kids Kinderijsje
  HIP kids Croque monsieur

2. RESERVEER JOUW HYPER BAAN:
 € 36,00 PER BAAN - 1,5 U BOWLEN
 1,5 uur bowlen op de coolste banen
 Max 6 kids per baan voor het grootste plezier
 • Hyper bowlen of Classic bowlen
 • Disco lights & music

3. KIES JOUW MOMENT: 
 WOENSDAG- OF ZATERDAGNAMIDDAG
 • 14u00 – 16u30 Bowl first & eat later 
 • 15u30 – 17u30 Eat first & bowl later

➡ Geschenkje voor de jarige + 
 GRATIS uitnodigingskaartjes.

KIDS HYPER PARTY

LUNCHFORMULE

STONE GRILL

FORMULE MIXED GRILL
7 vleessoorten  

FORMULE BROCHETTES
2 gemengde brochettes

FORMULE VEGETARISCH
Mix van vegetarische burgers

FORMULE CÔTE A L’OS P.P.
900 gram voor 2 personen

KIDS

Bij deze formules zijn inbegrepen:
• Aardappel in de schil
• Salad mix
• Diverse sausjes
• ½ fles wijn of 50 cl water of 50 cl Pils
• KIDS: 1 kleine frisdrank of water
• Dessert
• 2 sessies Classic of Hyper bowlen p.p.

1 sessie bowlen duurt 10 minuten p.p.
Formule minstens 1 dag op voorhand reserveren.
In weekend 2 dagen op voorhand. Dag voor feestdag of 
feestdag is aan weekendtarief. Een bordje extra €4,00
Weekend is: vrij-, za- & zondag. Kids t.e.m. 11 jaar. 

di-wo-do €38,00
weekend €41,00

di-wo-do €38,00
weekend €41,00

di-wo-do €38,00
weekend €41,00

di-wo-do €38,00
weekend €41,00

€25,00

1 bowlingsessie + 1 softdrink (€2,70)
2 bowlingsessies + 1 softdrink (€2,70)

1 sessie bowlen duurt 10 minuten p.p.
U kan reserveren voor deze formule van di. t.e.m. do.
Niet geldig op feestdagen, vooravonden van feestdagen
of tijdens een weekend en een verlengd weekend.

VERENIGINGEN  
& SCHOLEN

Wij vragen u vriendelijk om voor alle formules  
te reserveren! Reserveer via onze website  
www.bowlinn.be of tel +32 (0)50 39 49 00

PASTA PASTA
Spaghetti, macaroni kaas/ham of lasagne
1 glas wijn (wit / rood / rosé)
2 sessies bowlen p.p.

1 sessie bowlen duurt 10 minuten p.p.
U kan reserveren voor deze formule van di. t.e.m. do.
Niet geldig op feestdagen, vooravonden van feestdagen 
of tijdens een weekend en een verlengd weekend.

€25,20

Broodje kaas / ham / smos / préparé / tonijn
1 softdrink
2 sessies bowlen p.p.

1 sessie bowlen duurt 10 minuten p.p.
U kan reserveren voor deze formule van di. t.e.m. do.
Niet geldig op feestdagen, vooravonden van feestdagen 
of tijdens een weekend en een verlengd weekend.

€14,10

€6,70
€9,70

SENIORFORMULE
2 pannenkoeken + 1 koffie
2 sessies bowlen p.p.

U kan reserveren voor deze formule op woe. en do middag. 
Niet geldig op feestdagen, vooravonden van feestdagen of 
tijdens een weekend en een verlengd weekend.

€14,00


