
end of 2022 celebrations
Doloris geeft je de kans om in december dit 

jaar met elkaar af te sluiten.



* Bier van de tap, huiswijn, frisdrank, koffie en thee.
**0 tot 9 personen: 21,- | 10 tot 19 personen 20,- | 20+ personen 19,- 

Het kan zijn dat er  op de dag  al reserveringen staan voor de maze, dan kunnen de tickets als cadeau worden gegeven.
*** In overleg kan er ook een luxe drank arrangement worden afgekocht met sterke dranken.

borrel
 arrangementen

ARRANGEMENT

Tijden in overleg.
Drankarrangement* van 3 uur 

met borrelmand.

42p.p.
50c--EXTRA OPTIE

Ontvangst met cocktail of cava.
Ook mogelijk zonder alcohol.

p.p.
507c--

EXTRA OPTIE

Bezoek aan Doloris’ Meta Maze*.
Je vindt hier een surrealistische 
wereld waar je door kan verdwalen. 
Gemaakt om je besef van tijd en 
ruimte te verliezen en helemaal op 

te gaan in de ervaring.

Vanaf

p.p.19c--

Prijzen zijn inclusief btw



Prijzen zijn inclusief btw

ARRANGEMENT

Tijden in overleg.
Drankarrangement* van 3 uur en 

5-gangen diner.

78p.p.
50c--EXTRA OPTIE

Ontvangst met cocktail of cava.
Ook mogelijk zonder alcohol.

p.p.
507c--

EXTRA OPTIE

Bezoek aan Doloris’ Meta Maze**.
Je vindt hier een surrealistische 
wereld waar je door kan verdwalen. 
Gemaakt om je besef van tijd en 
ruimte te verliezen en helemaal op 

te gaan in de ervaring.

p.p.19c--

diner
 arrangementen

* Bier van de tap, huiswijn, frisdrank, koffie en thee.
**0 tot 9 personen: 21,- | 10 tot 19 personen 20,- | 20+ personen 19,- 

Het kan zijn dat er  op de dag  al reserveringen staan voor de maze, dan kunnen de tickets als cadeau worden gegeven.
In overleg kan er ook een luxe drank arrangement worden afgekocht met sterke dranken.

Vanaf



AANMELDEN?KLIK OM AAN TE MELDEN

Voor vragen mag je altijd bellen
naar 013 208 405 8

Aanmelden voor één van onze
End of 2022 Celebrations?

Er wordt binnen 24 uur 
contact met je opgenomen op 

doordeweekse dagen.

aanmelden?

mailto:rooftop@doloris.nl
mailto:rooftop@doloris.nl

