
KIDS FOR NIX

Van woensdag tot en met zondag tijdens de eerste week, 
28 juli tot en met 1 augustus & de laatste week van de zomervakantie, 

1 september tot en met 5 september



KIDS
FOR NIX

bij;

Van woensdag tot en met zondag, tijdens de 
eerste week (28 juli tot en met 1 augustus) & 

de laatste week van de zomervakantie 
(1 september tot en met 5 september)

Brasserie De Broeders heeft voor de kids weer een leuke actie; 

Ben je maximaal 12 jaar, kom dan tijdens de eerste week en de laatste 

week van de zomervakantie (van 28 juli tot en met 1 augustus en van 

1 september tot en 5 september) bij ons lunchen of dineren en geniet 

van overheerlijke pannenkoeken of krokante frietjes met één snack.

Papa, mamma, opa, oma of je oppas kunnen een keuze maken van 

heerlijke gerechten van onze lunch- of dinerkaart. 

De actie is enkel geldig op reservering van woensdag tot en met 

zondag dus wacht niet te lang en reserveer snel want vol=vol.  

De Brasserie is geopend vanaf 11.00 uur. 

De lunch serveren we tussen 12.00u. en 17.00u. 

Het diner serveren we vanaf 17.00u. je kunt aanschuiven voor het 

diner tot uiterlijk 20.30u. 

Tot snel!

*Voorwaarden
• De actie is alleen geldig i.c.m. 

minimaal één betalende volwassene 
die gebruik maakt van de lunch of het diner

• Deze actie is alleen geldig o.b.v. reservering. Reserveren kan telefonisch of 
via onze website. 

• Maximaal 2 kinderen (max. 12 jr.) per betalende volwassene
• De actie is alleen geldig op de frites met snack of pannenkoek met stroop en 

poedersuiker.
• Per kind wordt maximaal één gratis gerecht naar keuze verstrekt 
• Voor overige (kinder)gerechten geldt de regulier verkoopprijs 
• De actie is alleen geldig in onze brasserie van woensdag tot en met zondag

De Broeders, dr. Ruttenpark 6, 6029TK, Sterksel, 040-2279188, 
debroeders.com, debroeders@kempenhaeghe.nl


