en dan nog dit...
U bent jarig?
Van harte gefeliciteerd!
• Bij ons dineert de jarige voor de halve prijs!
U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen op de dag
van uw verjaardag. Graag 1 dag van tevoren reserveren.
(Geldig vanaf 4 personen (boven de 3 jaar). Kinderen 0 t/m 2 jaar worden niet meegerekend)

Verschillende mogelijkheden
• Catering mogelijk vanaf 20 personen.
• Halal voedsel verkrijgbaar.
• Geopend op nationale feestdagen.

Openingstijden

A L L Y O U C A N E AT & D R I N K

7 dagen per week geopend, het hele jaar door!
Maandag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag
Zondag

16.00 - 22.00 uur
16.00 - 22.30 uur
16.00 - 22.00 uur

Route
A15

N214

Hendrik-Ido-Ambacht

N3
Papendrecht
A15
A16

N3

Zwijndrecht

Sliedrecht

Dordrecht

Neem op de A15 afrit 23 "N3 richting Papendrecht/Dordrecht"
Daarna vanaf N3 richting "Dordrecht centrum oost"

1 juni 2018

Baanhoekweg 1

Baanhoekweg 1, 3313 LA Dordrecht

078 799 8008
info@a15dordrecht.nl

WWW.A15DORDRECHT.NL

Baanhoekweg 1, 3313 LA Dordrecht
078 799 8008 - WWW.A15DORDRECHT.NL

A15 Restaurant Dordrecht
verwelkomt u!

Alcoholische dranken

Bij ons kunt u grenzeloos genieten van
allerlei heerlijke gerechten uit diverse
keukens voor een betaalbare prijs!

Bier
Bier per glas/fles
Alcoholvrij bier per fles

STEMPEL

1
0

Hoe werkt het?
1. U betaalt niet voor wat u eet of drinkt, maar voor de verblijfsduur.
2. Om lange rijen bij de ontvangst receptie te beperken wordt één
gezamenlijke rekening per tafel opgesteld. Afrekenen per persoon
is helaas niet mogelijk. U kunt pas inchecken in het restaurant als
het gezelschap compleet is. U kunt elkaar ontmoeten in de foyer
van A15 restaurant.
3. U rekent van tevoren af bij de kassa (pin of contant). Daarna krijgt
u uw afreken bon. Daarop staat het aantal personen en de eindtijd
van uw verblijf. Voor sterke alcoholische drankjes kunt u de oranje
‘’sterke dranken stempelkaart’’ aanschaffen bij de receptie voor
5 euro. Voor bier en huiswijn hebben we een blauwe stempelkaart.*
4. Met uw afreken bon checkt u zich in.
5. Uw afreken bon krijgt een plaats op uw tafel.
6. U checkt zich uit door uw afreken bon bij de receptie af te geven.

Wat is inbegrepen?
• Alle gerechten en non-alcoholische dranken
(sappen, smoothies, frisdranken, water, koffie en thee).
• Voor sterke alcoholische drankjes schaft u de oranje stempelkaart
aan. Voor bier en huiswijn wordt de blauwe stempelkaart gebruikt.

Prijzen
All-in-Dining
Ma t/m do
Vr t/m zo
Kinderen 0 t/m 2 jaar*
Kinderen 3 t/m 11 jaar*
65+*

Aperitief
Port Rood/Wit
Sherry medium/droog
Martini Rood/wit
Jenever Jong/oud
Bessenjenever

Likeur
Sambuca
Cointreau
Amaretto
Grand Marnier
Tia Maria
Malibu
Baileys
Drambuie
Licor 43 Cuarenta YTres

STEMPEL

2
2
2
2
2

Wijn
Huiswijn per glas
Chinese Zoete wijn
Chinese Rode wijn

Whiskey
Ballentines
Chivas Regal
Jameson Irish
Johnnie Walker Red Label

Cognac
STEMPEL

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Remy Martin VSOP
Courvoisier VSOP
Martel VSOP
Hennesy

Overig
Bacardi
Passoa
Safari
Vodka
Pisang Ambon

STEMPEL

1
1
1

STEMPEL

8
8
8
8

STEMPEL

10
10
10
10

STEMPEL

6
6
6
6
6

Sterke dranken stempelkaart
2 uur

1/2 uur extra

€ 26,50 p.p.
€ 29,50 p.p.

€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.

Gratis
€ 1,50 per leeftijdsjaar
€2.00 korting p.p

Gratis
€ 1,50 p.p.
€ 3,00 p.p.

Bovenstaande prijzen zijn niet geldig op feestdagen.
*Bij gebruik van het reductietarief kunnen wij om uw legitimatie vragen.
*Bij bestellen van alcoholische dranken kunnen wij om uw legitimatie vragen.

Wilt u langer genieten?
Dat is mogelijk tegen een meerprijs van €3.00 p.p. voor elk
half uur extra, mits uw tafel niet gereserveerd is.

Voor sterke alcoholische dranken kunt u de oranjekleurige ‘’sterke
dranken stempelkaart’’ aanschaffen voor € 5.00, elke stempel is
€ 0.50 waard.
*Vraag naar de voorwaarden, wijzigingen onder voorbehoud

