
  

•  Stel zelf je 3 gangen menu samen. Kies jouw 
favoriete voor-, hoofd- en nagerecht van 
onze menukaart. Liever 1 of 2 gangen?  
Dat mag bij De Kommensaal ook voor een 
vaste lage prijs.

•  Elk seizoen hebben we een nieuwe menukaart. 

•   Rechtstreeks van het land op je bord. 
Proef bij ons de smaak van verse streek- en 
seizoensproducten. Onze biologische wijnen 
sluiten perfect aan op de gerechten van onze 
kaart. 
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Proef in april en mei ons 3 gangenmenu voor € 27,50  
en krijg 10% korting op je totale rekening

De Kommensaal 
‘De huiskamer van De Liemers’
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ACTIE

Dineren met 10% korting op je totale rekening
RESERVEER DIRECT!

0313 - 63 25 66
Volg onze leuke acties op Facebook:

Gasterij De Kommensaal Tikken



Evenementen & Nieuws
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Disco Fever: 9 april, 18 juni en 16 juli
Dansen op heerlijke disco uit de jaren  
70 en 80 bij ‘Dancing De Kommensaal’ met 
muziek en beeld van VJ Rob. 

Gratis entree,  
van 21.00 tot 1.30 uur.

1e en 2e Paasdag brunch & diner
Van 11.30 uur tot 14.30 uur serveren we op 
1e Paasdag een brunchbuffet en op 2e Paasdag 
een brunchproeverij met 3 gangen. Prijs per 
persoon € 21,50. Beide dagen kunt u vanaf 
17.00 uur voor € 25,- per persoon genieten van 
een 3 gangen diner of proeverij met lekkernijen 
van de kaart. Kijk op onze nieuwe website wat 
we u serveren.  
Speciale spijsjes  
en prijsjes voor  
kinderen t/m 12 jaar.

Giro d’Italia: 8 mei
Op 8 mei komt de grote 
wielerrace Giro d’Italia langs 
De Kommensaal. Dichterbij 
kom je niet! Op ons podium bij de rotonde kun 
je alles goed zien. We hebben DJ Sjoerd, een 
biertent en een frietkraam!  Kom op tijd want 
de Rivierweg wordt om 11.30 uur afgesloten. 
Gratis entree en gratis parkeren.

Bekijk onze vernieuwde website 
www.de-kommensaal.nl en blijf op de 

hoogte van nieuws en onze agenda

DE KOMMENSAAL AGENDA
27 en 28 maart  1e en 2e Paasdag brunch en diner
9 april  Disco Fever
15 april  Nieuwe menukaart
17 april  Open Toptrouwlocatie Route
8 mei  Moederdag: moeders eten gratis
8 mei  Giro d’Italia
13 mei t/m 29 mei  Aspergeweken
8 juni t/m 12 juni  Kreeftweek
18 juni  Disco Fever
19 juni  Vaderdag: vaders eten gratis
16 juli  Disco Fever

High Tea, High Beer, High Wine 
Op zaterdag- en zondagmiddag 
met een goed gedekte tafel gezellig 
bijkletsen met familie en vrienden. 
Thee, bier- én wijndrinkers in je 
gezelschap? Vanaf 2 personen per 
arrangement is elke combinatie 
mogelijk. Wel even reserveren!

NIEUW


