GROEPSARRANGEMENTEN 2018
VANAF 01 MAART 2018

SHARED LUNCH
€ 23,50 per persoon
Bread & Dips, een mixed starter en daarbij koude & warme gerechten
in het midden van de tafel geserveerd. Een combinatie van gerechten
van de kaart om met elkaar te delen.
SHARED DINING
€ 41,50 per persoon
De chef maakt een selectie van de kaart en deze gerechten worden op
grote schalen op tafel geserveerd in de vorm van een voor-, hoofd-en
nagerecht. Een mix van vis, vlees en vega om met de groep te delen.

KIDS
Kinderen t/m 12 jaar kunnen een kindermenu van de kaart bestellen of mee eten met de rest van
de groep.
RESERVEREN Shared Lunch & Shared Dining

LUNCH

DAG

12 - 16p.

17 - 25p.

26 - 40p.

Mrt - Apr - Mei
Sept - Okt

Ma - Vr
Za
Zo

Any time
Any time
12:00

Any time
12:00
12:00

Any time
12:00
No reservations

Juni- Juli - Aug

Ma - Vr
Za
Zo

12:00
12:00
12:00

12:00
Last minute only
No reservations

Last minute only
No reservations
No reservations

DINER

DAG

12-16p.

17 - 25p.

26 - 40p.

Mrt - Apr - Mei
Sept - Okt

Ma - Do
Vr - Za
Zo

Any time
Any time
From 19:30

Any time
Till 19:30 or from 20:30

From 19:30

Any time
No reservations
Last minute only

Ma - Do
Vr - Za

Any time
From 17 till 19:30
or from 20:30
From 19:30

Any time
Last minute only

Last minute only
No reservations

From 19:30

No reservations

Juni- Juli - Aug

Zo

BEACHVILLA
Voor groepen vanaf 80 personen beschikken wij over een Beachvilla. Voor meer info mail even naar
events@tulumtulum.nl.
100% TULUM SFEER
Wij garanderen een 100% Tulum sfeer in het restaurant en op het terras. Daarin past geen eigen
entertainment, zoals slingers, beamer met projectiescherm, ballonnen of confetti. Speeches
kunnen buiten bij het kampvuur. Wij zorgen met ons team graag voor een leuke middag/avond.
Wij reserveren geen vaste plek, dit is afhankelijk van de drukte en het weer.
DEFINITIEVE AANTAL PERSONEN
Graag horen we uiterlijk 24 uur van tevoren het definitieve aantal personenen of er dieetwensen zijn.
BETALING
Bij ons is het alleen mogelijk om contant, per pin of creditcard te betalen aan het einde van de avond.

