Met (klein)kinderen komen eten? Of ’n partijtje vieren?
Wij zijn een familie restaurant, waarbij kinderen welkom zijn. In de hal en op het achterterras
zijn kleine speelhoekjes. Er is een Konijnenberg Kindermenu €7,95 met pannenkoek,
ranja, ijsje of een Konijnenberg Kindermenu met frites, snack, ranja, ijsje €8,95
Onze PRINSES SPEURTOCHT start aan de overkant van De Konijnenberg bij de ingang van
Wandelbos Groenendaal. Een speurtochtboekje is te koop bij ons voor €2,50 per stuk. Ook
kan je een Prinses Kroontje voor elk kind erbij kopen a €1 per stuk.
De PIRAAT SPEURTOCHT start ook aan de overkant van De Konijnenberg bij de ingang
van Wandelbos Groenendaal. Bij deze speurtocht kan je na het kraken van de code, de
schatkist op het terras openen en zit er voor elk kind in de schatkist een cadeautje. Voor
€2,50 per kind krijg je: een stoere Piraat bandana (jongens én meisjes variant) een
speurtochtboekje én een schatkist cadeautje aan het einde van de speurtocht!
Een bezoek aan kinderboerderij ‘t Molentje https://www.kinderboerderij-heemstede.nl/
zijn een leuke combi voor je kids in een schoolvakantie of op woensdagmiddag. Combineer
een dagje spelen bij de grootste speeltuin van Nederland, Linnaeushof, slechts op 10 minuten
afstand. https://www.linnaeushof.nl/ met als afsluiter een gezellig dinertje bij De Konijnenberg.
PS Naschoolse- of kinderopvang groepen zijn ook welkom voor een maatwerk arrangement.
KINDER PARTIJTJE ARRANGEMENT
€10 per kind. Een kinderpannenkoek met poedersuiker en stroop, glas limonade, een kleur- &
speelplaat met potloden, een kinderijsje met een bolletje vanille ijs en slagroom met
snoepspikkels & voor ieder kind een cadeautje uit de cadeaukast na afloop.
De jarige job wordt met vuurwerksterretjes toegezongen door team Konijnenberg!
Duur 1 uur, partijtjes zijn altijd op reservering. Tip: combineer je pannenkoek etentje met een
Piraat of Prinses Speurtocht vertrekkend aan de overkant ingang Wandelbos Groenendaal.
KIDS MENU
Kinderpannenkoek met suiker
Kinderpannenkoek met nutella
Bob pannenkoek, met banaan en vlokken
K3 pannenkoek, fruithagels en jam
Frites met kroket of frikandel
Frites met mayo

€5,00
€5,95
€5,95
€5,50
€6,00
€3,75

Bakje cherry tomaatjes & komkommer

€2,95

Surprise Pannenkoek
Een pannenkoek met poedersuiker
& een cadeautje uit de ‘kast’
€7,50

Kindermenu, ranja, pannenkoek en een ijsje

€7,95

Kindermenu, ranja, frites, kroket of frikandel en ijsje

€8,95

Big Meat Burger
100% runderburger op briochebol met mosterdmayo

€14,50

ALLERGIËN & DIEETWENSEN?
Glutenvrij, Lactosevrij, Eivrij,
Pindavrij, Allergieën &
Intoleranties verneemt onze
brigade graag als u belt om te
reserveren.

