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BORREL ARRANGEMENTEN

Keuze uit standaard drankassortiment: 
wijn, bier en fris. Minimaal 8 personen

Basis 19,00 p.p. 
4 consumptiemunten per persoon, Brood met 
smeersels, Tafelwater, 3 bitterballen, De ruimte 
wordt 3 uur voor je gereserveerd

Gemiddeld 24,50 p.p.
5 consumptiemunten per persoon, 
Ontvangst met welkomstdrankje Brood met 
smeersels, Borrelplanken met streekproducten, 
Nacho’s uit de oven,Tafelwater, 3 bitterballen per 
persoon, De ruimte wordt 3 uur voor je 
gereserveerd

Villa Erica 34,50 p.p.
6 consumptiemunten per persoon, 
Ontvangst met welkomstdrankje, Brood met 
smeersels, Borrelplanken met streekproducten, 
3 Hollandse tapa’s per persoon, Tafelwater, 
3 bitterballen per persoon, 
De ruimte wordt 3 uur voor je gereserveerd

Bij groepen vanaf 8 personen is het mogelijk 
om heerlijke lunch arrangementen te boeken.

LUNCH  ARRANGEMENTEN

Geniet van een luncharrangement in een 
ontspannen setting op een goed bereikbare 
locatie naast het bos. Minimaal 8 personen.

Easy Lunch 9,00 p.p.
2 belegde broodjes per persoon, Koolsalade, 
Water op tafel + kop koffie of thee

Sint Hubert 12,50 p.p.
Luxe belegde broodjes, Verschillende salades
op tafel, Water op tafel + kop koffie of thee

Villa Erica 14,50 p.p.
Keuze uit een lunchgerecht van de kaart, 
Water op tafel + kop koffie of thee + glas jus

Bij groepen vanaf 8 personen is het 
mogelijk om heerlijk dinerarrangementen 
te boeken. Vooraf alles goed geregeld en 
weten waar je aan toe bent, zodat je op de 
dag zelf heerlijk kan genieten.

DINER ARRANGEMENTEN

Geniet van een dinerarrangement in een 
Bourgondische setting op een goed 
bereikbare locatie.

Easy Diner 29,50 p.p.
4 consumptiemunten per persoon,
Tafelwater, Brood met smeersels, 1 hoofdgerecht

Deluxe 34,50 p.p.
4 consumptiemunten per persoon, Tafelwater, 
Brood met smeersels, 1 hoofdgerecht, Grand 
Dessert met vuurwerk

Villa Eirca 44,50 p.p.
6 consumptiemunten per persoon, Welkomstdrankje, 
Amuse, Brood met smeersels, Tafelwater, Voorge-
recht, 1 hoofdgerecht, Grand Dessert met vuurwerk

HÉ JIJ DAAR! 
HEB JIJ IETS TE VIEREN?

Van verjaardagen tot een 
zakenborrel. Bij Villa Erica hou-
den we van FEEST! Bij groepen 

vanaf 8 personen is het mogelijk 
om een borrelarrangement te 

boeken. Vooraf alles goed gere-
geld en weten waar je aan toe 
bent, zodat je op de dag zelf 

volledig kan genieten!



BOWLING  ARRANGEMENTEN
   
Geniet van een 3 gangendiner na een uurtje 
bowlen. Restaurant is geopend tot 21.00.
Minimaal 2 personen.

3-Gangen Diner en Bowlen 35,00 p.p.
Voorgerecht: keuze uit Zondagse 
groentesoep of Hollandse tomatensoep

Hoofdgerecht: keuze uit Ossenhaaspuntjes, 
Zalm uit de oven, Big runderburger (of vega) of 
Schnitzel Erica (of vega)

Nagerecht: keuze uit Grand dessert of Koffie 
compleet
50 minuten bowlen

Geniet van een High Tea om 15.00 en ga om 
17.00 bowlen. Minimaal 2 personen.

High Tea Deluxe en Bowlen 29,50 p.p.
Welkomstdrankje, Onbeperkt thee, 
Soep van de dag, Sandwiches, Zoete 
lekkernijen
50 minuten bowlen

Minimaal 5 personen.

Biertje Balletje Bowlen (BBB) 27,50 p.p.
Zaterdag van 21.00-23.00 
Vrijdag en zondag van 21.00-22.00. 
4 consumptiemunten per persoon,
3 bitterballen per persoon
1 uur + 50 minuten bowlen

Zaterdag van 21.00-23.00 
Vrijdag en zondag van 21.00-22.00. 

2 uur lang dansen en bowlen bij Villa Erica.

Late Night Magic 45,00 p.b.
Zaterdag van 22.00-00.00u
3 bitterballen per persoon
1 uur + 50 minuten bowlen

3 uur lang dansen en bowlen bij Villa Erica. 
Minimaal 5 personen.

Club Night - DJ Jens 32,50 p.p.
Eerste zaterdag van de maand 21.00-00.00.
6 consumptiemunten per persoon, 
3 bitterballen per persoon,
50 minuten bowlen

Shotjes Bowlen 39,50 p.p.
Iedere zaterdag 21.00-00.00.
4 consumpties per persoon, 3 bitterballen 
per persoon, 4 shotjes per persoon
50 minuten bowlen (tussen 22.00-00.00)

Wij zorgen ervoor dat je gegarandeerd 4 
shotjes krijgt tijdens een uurtje bowlen. 
Maar… wordt er een strike gegooid? 
Dan krijgt de gooier een extra shotje van
shotjeskaart gratis! Minimaal 5 personen.

Gezond en gezellig voor 55-plussers

55+ Bowlen 9,50 p.p.
Toegankelijk op donderdagen, 
Onbeperkt koffie en thee, Punt appelgebak met 
slagroom, 50 minuten tussen 13.00-16.00.

Kom gezellig met je klas bowlen!
Minimaal 15 kinderen.

Scholen bowlen 6,50 p.k.
Tijdens schooldagen, Onbeperkt ranja, 
Zakje chips, Spelen in de tuin,
50 minuten bowlen



KINDERFEESTJES
   
Tijdens het kinderfeest ga je een uur (disco)
bowlen, van tevoren cake versieren en als 
afsluiter eten jullie van een friet tafel.
Minimaal 5 kinderen.

Kinderfeest Villa Erica 12,50 p.k.
Woensdag- of zondagmiddag
Cake versieren, Onbeperkt ranja, Friet tafel
Spelen in de tuin, Cadeautje voor de jarige,
50 minuten bowlen (tussen 15.00-16.00)

Tijdens het kinderfeest ga je een uur bow-
len en cake versieren. Minimaal 5 kinderen.

Kinderfeest Sint Hubert 9,50 p.k.
Cake versieren, Zakje Chips, Onbeperkt ranja, 
Spelen in de tuin, Cadeautje voor de jarige,
50 minuten bowlen (tussen 15.00-16.00)

Tijdens het kinderfeest ga je een 
kabouterspeurtocht doen van een uur, cake 
versieren en heb je vrije toegang tot onze 
speeltuin! Slecht weer? Dan kun je altijd 
omboeken naar een kinderfeest 
SINT HUBERT. Minimaal 5 kinderen.

Kinderfeest Molenheide 7,50 p.k.
De gehele week mogelijk
Cake versieren, 1 uur een speurtocht in het bos, 
Een knapzak inclusief drinken en lekkernij,
Inclusief eigen kaboutermuts, Spelen in de tuin, 
Cadeautje voor de jarige

TROUW ARRANGEMENTEN
   
Deze aanbieding is geldig vanaf 
25 personen, inclusief btw en exclusief 
projectmanagement van 320,00 

5-uur Dagarrangement 
Onbeperkt Koffie/thee
Onbeperkt huiswijn – pils – frisdranken
Borrelplanken
Proost moment met Prosecco
4-gangen diner of BBQ
Gebruik van alle ruimtes & tuin

Vrijdag t/m zondag  125,00 p.p.
Maandag t/m donderdag   98,00 p.p.

Deze aanbieding is geldig vanaf 
100 personen, inclusief btw en exclusief 
projectmanagement van 320,-

5-uur Avondarrangement
21.00u – 02.00u
Onbeperkt huiswijn – pils – frisdranken
Borrelhapjes
afelgarnituren
Afsluitend met friet – 1.30u
Gebruik van Restaurant of Sportbar

Vrijdag t/m zondag  55,00 p.p.
Maandag t/m donderdag   35,00 p.p.



VERGADER  ARRANGEMENTEN
   
Bij Villa Erica kunt u in alle rust vergaderen in 
een ontspannen setting. De bijeenkomst vindt 
naar keuze plaats in de sfeervolle huiskamer, 
in de tuinkamer of zelfs in het restaurant. 
Maak tussendoor een mooie wandeling door 
de molenheide en sluit de dag af met een 
team versterkend potje bowlen.

Geniet van een vergaderarrangement in 
een ontspannen setting op een goed be-
reikbare locatie naast het bos. Minimaal 4 
personen.

Vergaderarrangement Sint Hubert 9,50 p.p.
Ontvangst met appeltaart,
Onbeperkt koffie, thee en water

Geniet van een vergaderarrangement in 
een ontspannen setting op een goed be-
reikbare locatie naast het bos.
Minimaal 4 personen.

Vergaderarrangement Villa Erica 19,50 p.p.
Ontvangst met appeltaart, 
Onbeperkt koffie, thee en water, Lunch á la
Villa Erica met belegde broodjes en een
verse kop soep

ZOMER BBQ
39,50 P.P.

Een zomer BBQ bij ERICA: 
dat is al een beleving op zich! 

Samen met je vrienden of 
familie relaxen in onze groene 

binnentuin. Je krijgt zelf je 
eigen privé kok! Ook aan 

lekker drankjes zal het niet 
ontbreken, want jullie krijgen 

4 consumptiemunten per 
persoon. 

Te reserveren 
vanaf 10 personen.



Villa Erica

Wanroijseweg 95, 
5454 GZ Sint Hubert

Telefoon: 0485 454 790
E-mail: info@villaerica.nl

www.villaerica.nl


