
De Bult
Lunchcafé / Brasserie

Vrijdag 9 en zaterdag 10 december
is het Wildtasting@DeBult 
Kom heerlijk genieten van een 6-gangen wildmenu speciaal 
samengesteld door onze chefs voor maar €34.5 p.p. (reserveren gewenst!)

Woensdag 14 december i.s.m Jordy Conte Wijnspecialist 
van onze leverancier Sligro organiseren wij een Wijnproeverij met bijpassende hapjes voor €24.5 p.p. 
Tevens is er de mogelijkheid om deze wijnen te bestellen, ideaal voor tijdens de feestdagen je familie en/of 
vrienden te voorzien van deze heerlijke wijnen.

Woensdag 21 december, kerstborrel @deBult met live muziek van 17.00 tot 19.00
Kom gezellig met je collega’s, familie of vrienden naar de kerstborrel, iedereen ontvangt een welkomstdrankje 
van het huis en gedurende de borrel lopen wij meerdere keren rond met hapjes van het huis.
Daarna lekker een hapje eten met het gezelschap is uiteraard mogelijk (reserveren wel gewenst)

Vanaf maandag 12  t/m vrijdag 23 december en van maandag 2 t/m vrijdag 13 januari serveren wij ons speciale 
GROEPSMENU voor bedrijven/groepen €27.5 p.p. bij 10 personen of meer eet er 1 iemand geheel gratis.
Super leuk om op deze manier samen het jaar af te sluiten of het nieuwe jaar goed te beginnen.
(vooraf reserveren verplicht)

Tijdens kerstavond 24 december en oudjaarsavond 31 december serveren wij weer onze Feestboxen
vol met lekkers, keuze uit een Vlees – Vis of Mix box voor €21 p.p. (boxen per 2 personen en graag 2 dagen van 
te voren bestellen) en daarnaast hebben wij ook weer een heerlijke dessertbox samengesteld voor €9.5 p.p.
Voor meer informatie over de inhoud van de boxen, vraag het aan de bediening!

Woensdag 18 januari Ladies Night @deBult, een speciale avond waarbij je met een heerlijk 3 gangen menu 
vis of vlees wordt verwend door onze chefs en tussen de gangen door kan iedereen genieten van een modeshow 
van Gold & Noir uit Goes, Tevens zijn er diverse Beauty- en gezondheidsstands aanwezig.
Prijs €27.5 p.p inclusief glaasje bubbels bij binnenkomst (reserveren gewenst, vol = vol )
Na afl oop ontvangt iedereen een leuke attentie.

Vrijdag 20 januari tussen 18.00 en 20.00 uur hebben wij tijdens het diner een tafel goochelaar in onze mooie 
zaak, deze goochelaar weet op elke plek de mensen te verwonderen en te vermaken.
Zijn bijzondere stijl van presenteren in combinatie met unieke trucs zorgen voor een ultieme belevenis 
Reserveer snel je tafel want vol=vol   

Vrijdag 27 januari hebben wij tussen 16.00 en 18.00 live muziek in onze zaak, kom gezellig langs om onder 
het genot van een hapje en drankje te genieten van deze live muziek…
Na afl oop kan er uiteraard een tafeltje gereserveerd worden voor uw gezelschap.

Vrijdag 10 februari organiseren wij in samenwerking met Thaise Chef kok Nisa Yindee een Thaise avond
@deBult, kom deze avond genieten van heerlijke authentieke thaise gerechten.
Starten met een plateau vol met Thaise hapjes en daarna genieten van een Thaise proeverij met diverse soorten 
gerechten €30 p.p. Laat je verrassen en reserveer snel een tafeltje vol= vol

Elke vrijdag en zaterdagavond in januari, februari en maart onbeperkt spare ribs eten voor maar €25 p.p. (alleen 
per persoon te bestellen) in de smaken zoet of pittig.
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