ARRANGEMENTEN
OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE
Sweet Lake Italy is geopend voor ontbijt, brunch, lunch,
high tea, borrel & diner van maandag t/m zondag van
11.00 – 23.00 uur (de keuken is open tot 22.00 uur). Onze
kaart is een samensmelting van traditionele en trendy
Italiaanse gerechten. Voor de allerkleinsten hebben wij
een aparte kaart. Wij bieden u de mogelijkheid om
entertainment en diner met elkaar te combineren.
RESERVEREN STADSSTRAND
In de zomermaanden kunt u voor lunch of diner een
tafel op het terras reserveren. Het is voor ons niet
mogelijk
om
rekening
te
houden
met
de
weersomstandigheden en wij reserveren geen dubbele
tafels. Hoewel we natuurlijk altijd inzetten op goed
weer, wil ons klimaat het wel eens over een andere
boeg gooien. Wij adviseren u om hier bij het maken van
de reservering rekening mee te houden.
DIEETWENSEN EN ALLERGENEN
Wij raden aan eventuele speciale dieetwensen en/of
allergieën bij het maken van uw reservering door te
geven. Wij zorgen, in overleg met onze Chef en indien
mogelijk, voor een aanpassing in het menu. Er is op
verzoek een allergenenlijst aanwezig. Mocht u vragen
hebben over een bepaald product dan kunt u
uiteraard ook terecht bij één van onze medewerkers.

STADSSTRAND
PICKNICK AT THE PARK
Een goedgevulde picknick-box met Italiaanse broden,
dips, kazen, olijven en worst. Een flesje bubbels (omdat
het kan) en een fles water (omdat het moet). En vooruit,
voor de zoete trek gooien we er ook nog een lekkere
verrassing in. Nestel je op een picknickkleed onder de
parasolletjes en begeef je in de ultieme relax-modus.
€45,00 per box (voor ca. vier personen), supplement kids
€5,00 (onbeperkt ranja en een ijsje naar keuze).

SICILY IN THE SAND
Telefoon uit, slippers aan en zonnebril op. De ideale
afterwork-borrel, die moeiteloos overgaat in een hapje
eten met zicht op de zonsondergang. De BBQ is aan, er
zijn biertjes voor de mannen en bubbels voor de dames.
En de kids, die spelen op het klimrek. Wij zorgen ervoor
dat je dit jaar helemaal niet op vakantie hoeft!

BEEF, BURGERS & BEER
Op geselecteerde dagen organiseren wij Beef, Burgers
& Beer. Voor échte mannen. Grote stukken vlees,
burgers, ribs en broodjes pulled pork. Speciaalbiertjes
per bucket. Onze BBQ is vanaf 25 personen ook
exclusief
te
reserveren.
Reserveren
kan
via
sales@dekkerzoetermeer of 079-3684242.
Voor meer info & acties: houd de website en onze
social media héél goed in de gaten!
facebook.com/sweetlakeitaly
instagram.com/sweetlakeitaly

HIGH TEA

VOOR DE KIDS

Een high tea is dagelijks te reserveren met
ontvangst tussen 13.00 – 14.00 uur, voor een
maximale duur van twee en een half uur.
Het arrangement kost € 21.50 p.p. en bevat
de volgende items;
- Onbeperkt koffie en (verse munt) thee
- Pomodori-soepje met Italiaanse kruiden &
romige mozzarella
- Mini-ciabatta’s met carpaccio, groene
pesto & rucola en vitello tonnato met
kappertjes & rucola
- Mini-caprese salade en ravioli met
seizoensvulling, rucola & Parmezaan
- Selectie traditionele Italiaanse zoetigheden

KIDS PARTY – BOWLEN

Voor kinderen is er een aangepast
arrangement met onbeperkt ranja, minisandwiches, kipnuggets, zoetigheden en
een ijsje. De prijs bedraagt € 12,50 per kind.

Eén uur bowlen, onbeperkt ranja en een lekkere donut bij
ontvangst. Tijdens het bowlen krijgen de kids een portie kipnuggets.
Woensdag & zaterdag – € 10,00 p.p. Meerprijs bowlen ouders: € 3,75

KIDS PARTY – BOWLEN & FRIETJES
Eén uur bowlen, onbeperkt ranja en een verjaardagstaartje bij
ontvangst. Om 15.00 uur bowlen en daarna frietjes met mayonaise
en een snackje naar keuze eten. Een lekker slagroomijsje met
spikkels toe om af te sluiten. Woensdag* & zaterdag** – € 16,50 p.p.
Voor ouders: meerprijs bowlen € 3,75 of meerprijs eten € 4,50.

KIDS PARTY – BOWLEN & PIZZA BAKKEN
Eén uur bowlen, onbeperkt ranja en een verjaardagstaartje bij
ontvangst. Eerst kaarsjes uitblazen en daarna bowlen. Na het
bowlen krijgen de pizzabakkers een schort om en gaan ze aan de
slag om hun eigen pizza te beleggen. Een echte ‘gelato’ met
slagroom en spikkels toe! Woensdag* & zaterdag** – € 22,50 p.p.
Voor ouders: meerprijs bowlen € 3,75 of meerprijs eten € 8,50.
*Tijden woensdag
Om 14.30 uur ontvangst en taartje eten, om 15.00 uur bowlen en
tussen 16.00 – 17.00 uur frietjes eten of pizza bakken.
**Tijden zaterdag
Optie 1: Om 11.30 uur ontvangst en taartje eten, om 12.00 uur
bowlen en tussen 13.00 – 14.00 uur frietjes eten of pizza bakken.
Optie 2: Om 14.30 uur ontvangst en taartje eten, om 15.00 uur
bowlen en tussen 16.00 – 17.00 uur frietjes eten of pizza bakken.

VERJAARDAGEN & ANDERE FEESTJES!
CAFFE E TORTA
Gezellig koffie drinken en een taartje eten met vrienden en familie? Wij ontvangen u met koffie & thee en gedurende
twee uur kunnen uw gasten zich tegoed doen aan een assortiment Italiaanse gebak, waaronder tiramisutaart, torta
limone, cantuccini, mascarponetaart, cannoli’s & amaretti’s. Dit arrangement is dagelijks te reserveren vanaf 15
personen. Het ontvangst is tussen 11.00 – 14.00 uur, voor een maximale duur van twee uur en de prijs bedraagt € 9,50 per
persoon. Voor de kinderen is er onbeperkt ranja inbegrepen. Overige dranken zijn op basis van nacalculatie.

‘BORREL & BITES!’
Een volledig samengesteld arrangement voor een wel héél aantrekkelijke prijs. Voor slechts € 19,50 heeft u een ontvangst
met koffie, thee & Italiaanse gebak of een ontvangst met Prosecco (keuze dient vooraf gemaakt te worden), twee uur
drankuitkoop van het nationaal assortiment en onbeperkt ranja voor de kinderen, een assortiment pizza slices (2 stuks
p.p.), bittergarnituur (2 á 3 p.p.) en olijven & nootjes. U kunt dit arrangement dagelijks reserveren vanaf 15 personen. Het
ontvangst is tussen 11.00 – 14.00 uur, voor een maximale duur van drie uur.

BUILD YOUR OWN BIRTHDAY
Liever helemaal zelf een eigen feestje samenstellen? Dat mag ook! In dit arrangement kiest u uit verschillende opties voor
koffie, thee & taart, drank(uitkoop) en bites & snacks. U dient uit elke optie minimaal één keuze te maken. U kunt het zo
klein of groot maken als u zelf wilt! Op de volgende pagina vindt u meer informatie en de uitgebreide opties.
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Bovenstaande arrangementen zijn te boeken in Sweet Lake Italy. Liever een aparte ruimte voor uw gezelschap?
groepen vanaf 30 personen reserveert u voor slechts € 150,00 onze CD-bar exclusief met eigen personeel.

BUILD YOUR OWN BIRTHDAY!
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BOWLING OF ESCAPE ROOMS MET DINER
We bieden vertier voor de gehele familie, van klein tot groot! Bowlen en Escape Rooms zijn vanaf vier personen al op
voordelige wijze te combineren in een arrangement met diner. Voor arrangementen met bowling is één uur bowlen
inbegrepen (maximaal zes personen per baan). Voor een Escape Room zonder arrangement geldt een standaard
basisbedrag van €75,00 plus een supplement per persoon (ma-do €5,00 p.p. | vr-zon €7,50 p.p.). In het arrangement met
diner is alleen het supplement per persoon opgenomen. Dit houdt in dat er voor arrangementen met Escape Rooms een
basisbedrag van €75,00 is, plus de kosten van het dinerarrangement (prijs afhankelijk van het type arrangement en de dag
van de week). Hierbij is één Escape Room inbegrepen (maximaal vijf personen per Escape Room). Een Escape Room
heeft een tijdsduur van maximaal één uur.

BOWLEN, PIZZA & PASTA*
Een pizza of pasta naar keuze.
ma-do € 12,50 p.p. | vr-zo € 14,50 p.p. (niet beschikbaar i.c.m. Escape Room)

TOUR D’ITALIA ▪ l*
Sharing starters – antipasti, carpaccio & vitello tonnato – en een hoofdgerecht (pasta of pizza) naar keuze.
ma-do incl. bowlen of escape room supplement: € 19,50 p.p. | vr-zo incl. bowlen of escape room supplement: € 21,50 p.p.
ma-zo excl. bowlen of escape room supplement: € 16,50 p.p.
*Vanaf 15 personen worden de pizza’s en pasta’s in het midden van de tafel geplaatst als ‘sharing dishes’, net als bij een echte Italiaanse
‘famiglia’! Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw voorkeur voor garnituren en/of eventuele dieetwensen.

TOUR D’ITALIA ▪ ll
Pane tapenade vooraf, daarna sharing starters – antipasti, carpaccio & vitello tonnato – in het midden van de tafel en
een hoofdgerecht** naar keuze.
ma-do incl. bowlen of escape room supplement: € 25,50 p.p. | vr-zo incl. bowlen of escape room supplement: € 27,50 p.p.
ma-zo excl. bowlen of escape room supplement: € 22,50 p.p.

TOUR D’ITALIA ▪ lll
Pane tapenade vooraf, daarna sharing starters – antipasti, carpaccio & vitello tonnato – in het midden van de tafel, een
hoofdgerecht naar keuze** en sharing dessert van Italiaanse zoetigheden.
ma-do incl. bowlen of escape room supplement: € 29,50 p.p. | vr-zo incl. bowlen of escape room supplement: € 31,50 p.p.
ma-zo excl. bowlen of escape room supplement: € 26,50 p.p.
**Keuze hoofdgerechten Tour d’Italia ll en lll:
- Runderentrecote van de grill met truffeljus
- Zeebaarsfilet met olijventapenade
- Kipfilet van de grill met citroen & rozemarijn
- Canneloni met spinazie & ricotta
De hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten en frietjes.

TOUR D’ITALIA ▪ KIDS (tot 12 jaar, i.c.m. volwassenen Tour d’Italia)
Spaghetti bolognese, pizza margherita of frietjes met een snackje naar keuze en een slagroomijsje met spikkels toe.
ma-do incl. bowlen of escape room supplement: € 12,50 p.p. | vr-zo incl. bowlen of escape room supplement: € 14,50 p.p.
ma-zo excl. bowlen of escape room supplement: € 9,50 p.p.
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