
WK12 basement: 
vs02: 200922 

Waterkering 12, 5432 KE CUIJK 
 
 

Exclusief verblijf WK12 BASEMENT 
Ontbijtmand: 
U heeft de keuze uit: 

• Standaard 

• Romantisch bubbel 
 

Standaard ontbijt: 
Iedereen begint de dag graag goed met lekkere en verse producten. Wij hebben met zorg een heerlijk 
ontbijt voor u samengesteld, dat u tijdens uw verblijf kunt bestellen, Deze wordt in een mand bij uw 
accommodatie door ons bezorgd. Het ontbijt bevat allerlei heerlijke verse producten. Het is echt een 
uitkomst wanneer u uw partner eens lekker wilt verwennen! 

• Diverse luxebroodjes 

• Diverse verse vleeswaren 

• Diverse Hollandse kazen 

• Assortiment zoet broodbeleg 

• Roomboter 

• Gekookt scharrelei  
• Vers seizoen fruit  

• Verse jus d’orange 

• Melk/karnemelk 

• Koffie of thee naar keuze (zelf te nemen in uw accommodatie) 

 

Romantisch bubbel ontbijt: 
Wilt u 's ochtends eens iets anders eten dan normaal/standaard? Heeft u iets te vieren of wilt u 
iemand verrassen met een bijzonder ontbijt? Wij kunnen u deze luxe start bieden om de dag feestelijk 
mee te beginnen. Wij hebben met zorg een romantisch bubbel ontbijt voor u samengesteld, dat u 
tijdens uw verblijf kunt bestellen, Deze wordt in een mand bij uw accommodatie door ons bezorgd. Het 
ontbijt bevat allerlei heerlijke verse producten. 
Het ontbijtpakket is vrij uitgebreid en bevat voor ieder wat wils. 

• Fles bubbels/prosecco (gekoeld) 

• Diverse luxebroodjes, incl. croissants. 

• Peperkoek en knacker brood. 

• Diverse verse vleeswaren 

• Diverse Hollandse kazen en brie 

• Gerookte zalm 

• Assortiment zoet broodbeleg 

• Roomboter  
• Gekookt scharrelei 

• Yoghurt 

• Diverse soorten muesli 

• Vers seizoen fruit 

• Verse jus d’orange 

• Melk/karnemelk 

• Koffie of thee naar keuze (zelf te nemen in uw accommodatie) 

 

Ontbijtmand:  
 standaard:    €  per persoon 
 romantisch bubbel:   €  per persoon 
 

Te reserveren bij Brigitte: +31(0)6-40 566 005 (24 uur van tevoren) 
(in verband met Covid-19, alleen op aanvraag) 

 
 

Een aangenaam verblijf gebaseerd op onze hospitality standaard,  
groet Brigitte en Rob. 


