
  

• Geniet van onze 4 gangen proeverij met gerechtjes van onze nieuwe winterkaart
• Een culinair avondje uit is nu extra gezellig en voordelig
• Betaal slechts € 34,50 voor 2 personen
• Maximaal tot 8 personen te reserveren (8=4)
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Proef van onze nieuwe winterkaart
Geniet tot en met 20 maart van onze 4 gangen Proeverij

2 personen betalen de prijs van 1

De Kommensaal 
‘De huiskamer van De Liemers’
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RESERVEER DIRECT!
0313 - 63 25 66

8 personen  € 276,-

€ 138,-

ACTIE

Volg onze leuke acties op Facebook:
Gasterij De Kommensaal Tikken



Feestlocatie De Kommensaal
Ieder feest is onvergetelijk!

In februari, maart, april, oktober of november 25% korting op jouw feestje!

Heb je iets te vieren met familie, vrienden of collega’s? Een groots feest of liever een intiem 
etentje? Bij De Kommensaal is alles mogelijk. Drie zalen staan apart of gecombineerd 
tot jouw beschikking. Bij mooi weer kun je ook op ons heerlijk zonnige terras je gasten 
ontvangen. De Kommensaal is een officiële trouwlocatie!

Kom eens vrijblijvend een kijkje bij ons nemen. Zo krijg je een beeld en gevoel van ons,  
onze locatie en de vele mogelijkheden.

Voorbeeld diner/buffet 
(35 personen)

• 18.00 uur welkomstdrankje
• uitgebreid 3 gangen diner of buffet
• 4 uur onbeperkt drinken Hollands plateau
• 22.00 uur koffie en thee

Normaal € 48,50, nu € 41,25 p.p.*
Totaal € 1.697,50 nu € 1.443,75*

Voorbeeld feestavond 
(75 personen)

• 20.30 uur welkomstdrankje
• 4 uur onbeperkt drinken Hollands plateau
• 2 warme en 2 koude hapjes
• 00.30 uur puntzak huisgemaakte friet

Normaal € 25,95, nu € 19,50 p.p.*
Totaal € 1.946,25 nu € 1.462,50*

De Kommensaal | Koestraat 1 | 6988 AA  Lathum | 0313 - 63 25 66
 info@dekommensaal.nl |  www.de-kommensaal.nl

*de korting van 25% geldt alleen in februari, maart, april, oktober en november 2016.


