Wij wensen u alvast proficiat met uw degustatiebox van de Parkgroep.
Met onze degustatiebonnen kunt u terecht in één van onze horecagelegenheden voor een hapje en een drankje, of u kunt de bonnen gebruiken
voor de aankoop van onze exclusieve wijnen.
Wij voorzien in deze box een aantal degustatiebonnen ter waarde van 5 euro.
Op die manier kunt u ervoor kiezen om in een paar van onze gelegenheden
te komen proeven van onze specialiteiten, of u kiest ervoor om de
degustatiebonnen tegelijk te gebruiken in de zaak van uw keuze.
Welke voorkeur u ook heeft, wij bieden voor elk wat wils.

Deze degustatiebox is een initiatief van Parkgroep.
Uw kwaliteitslabel.
www.parkgroep.be

Wij wensen u alvast smakelijk!

Parklaan 56
2300 Turnhout
tel: +32 (0)14 43 87 87
fax + 32 (0)14 42 93 57
email: stadspark@stadspark.be
URL: www.stadspark.be
Openingsuren:
Alle dagen vanaf 11:00.
Op zon- en feestdagen kunt u
al vanaf 9 uur ontbijten.
Keuken doorlopend open
van 11:00 tot 22:00. Nadien
zijn er nog snacks verkrijgbaar.

Brasserie Stadspark is reeds
jaren een gevestigde waarde
in Turnhout, mede dankzij een
goede bereikbaarheid langs de
ring in Turnhout en voldoende
parkeerplaatsen voor de deur.

Wij serveren heerlijke gerechten met
dagverse producten en een perfecte
prijs/kwaliteit verhouding. Naast onze
uitgebreide kaart, kunt u kiezen uit onze
suggesties, die wekelijks worden aangepast,
of u kiest voor onze dagschotel aan 13,50
euro. De kleine honger kunt u stillen met
een smakelijke snack en de kinderen maken
hun keuze uit de kinderkaart.
Onze medewerkers staan garant voor
een vriendelijke en snelle bediening.
Kom daarom ook eens langs tijden uw
lunchpauze.
Op zon- en feestdagen kunt u vanaf 9 uur
genieten van één van onze ontbijtformules.
In ons gezellig landelijk interieur is er plaats
voor 140 personen. Bij mooi weer openen
we ons terras met zicht op het park. De
kinderen kunnen zich helemaal uitleven
in de speeltuin of op de speelweide.
Langs het park lopen ook tal van fiets- en
wandelroutes waardoor Brasserie Stadspark
de ideale plaats is om even tot rust te
komen.

Avonturenpark - Brasserie “De Koekoek”
staat vooral bekend om het volledig
afgesloten avonturenpark voor de
kinderen met een speeltuin, luchtkastelen,
trampolines en vele andere fantasierijke
speelmogelijkheden.
Daarnaast is er ons zonovergoten terras,
de strandbar en de gezellige brasserie
voor de ouders.
In onze brasserie verwennen wij u en uw
kinderen met over(h)eerlijke, gerechten.
Het concept “Meat&Grill” is uniek in de
regio en biedt u een uitgebreide keuze
aan vleesspecialiteiten. Daarnaast komt u
bij ons voor enkele verse visgerechten en
de uitgebreide snackkaart.
Maar waar het echt om draait: alles is vers,
van mayonaise, handgesneden frietjes, tot
overheerlijke sauzen die bereid worden
met verse fonds…SMAKELIJK!

Avonturenpark - Brasserie “De Koekoek”
Steenweg op Merksplas 48
2300 Turnhout - België
Tel: +32 (0)14 41 17 78
Fax: +32 (0) 14 72 73 95
www.koekoek.be
email: koekoek@koekoek.be
groepsreservaties:groepen@koekoek.be
OPENINGSUREN
Alle dagen open van 11.00u tot 23.00u.
Maandag en dinsdag gesloten. (Open
tijdens schoolvakanties.)
Keuken doorlopend open
van 11.00u tot 22.u00.
Nadien zijn er nog snacks verkrijgbaar.

Victoriestraat 3
2300 Turnhout
tel: +32 (0)14 41 94 73
fax + 32 (0)14 41 94 74
email: info@freshcoffee.be
URL: www.freshcoffee.be

Onze naam zegt het al:
bij ons kunt u niet enkel
terecht voor een heerlijk
kopje koffie, maar ook onze gerechten met Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 07:30 tot 18:00
dagverse producten zijn onweerstaanbaar.
zaterdag van 09:00 tot 18:00
Bij ons is alles dan ook
zondag gesloten
‘natural, fresh & easy’!
In ons gezellig interieur is het heerlijk
vertoeven, maar ook op ons verwarmd
terras kunt u genieten van een heerlijke
panini, salade, of een van onze warme
bereidingen.
Bij warm weer bent u in het koele
gezelschap van onze platanen.

SIMPLY
W I N E

Simply Wine staat voor lekkere kwaliteitswijnen uit alle windstreken.
Als we het over lekkere wijn hebben, denken we nog te vaak aan de
klassieke mediterrane streken in Frankrijk, Italië en Spanje.
Maar de zon schijnt ook op de druiven uit minder bekende wijngebieden wereldwijd. Die zijn daarom niet minder van kwaliteit.
Zo wil Simply Wine u graag laten kennismaken met de heerlijke
Chardonnays of Cabernet Sauvignons uit Zuid-Afrika, de pareltjes
uit Mendoza, Argentinië of de pure Sauvignon Blanc en Pinot
Noir van de familie Schroeder uit het zuidelijker gelegen
Patagonië. Ook ons Californisch aanbod van
Francis Ford Copolla is zeker de moeite waard.

Bezoek onze website
www.simplywine.be
en bestel
uw favoriete wijnen
on line

U kunt onze wijnen on line bestellen via
www.simplywine.be
of in één van onze horecazaken.

Simply Wine
Steenweg op Merksplas 48
2300 Turnhout
tel: 014/43 42 91
fax: 014/ 42 93 57
email: info@simplywine.be
web: www.simplywine.be

Deze degustatiebox is een initiatief van Parkgroep.
Uw kwaliteitslabel.
www.parkgroep.be

