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Stoere mannendag in Didam - Sumoworstelen, Quizen en
Mannenbuffet

Beleef een stoere mannendag in Didam!
In Didam kunt u samen met uw vrienden een stoere dag beleven. Probeer uw vriend tijdens het sumoworstelen omver te krijgen of sla een
hole-in-one op de golfrecreatiebaan. Test vervolgens uw kennis over de geproefde biertjes tijdens de pubquiz. De stoere mannendag wordt
afgesloten met een heerlijk buffet.

Sumoworstelen of hole-in-one slaan op de golfrecreatiebaan
Trek een sumoworstelpak aan en ervaar de spectaculaire Japanse vechtsport. Het pak dat u aantrekt wordt opgeblazen. 2 personen
nemen het tegen elkaar op. Tijdens het spelen van het spel draagt u een helm en worstelt u op een mat. Op de mat wordt een kring gemaakt
door de overige spelers, zodat de worstelaars op de mat blijven.
Bij het partycentrum kunnen jullie de unieke sport Schots Golf ervaren. Voorafgaand aan het golfen krijgen jullie van de medewerkers
duidelijke instructies en ontvangen jullie de clubs en golfballen. Er wordt met zachte golfballen gespeeld voor jullie eigen veiligheid.
Na de instructies ontvangen te hebben, kunnen jullie de competitie aangaan op de golfbaan. Wie slaat als eerste een hole-in-one op de
golfrecreatiebaan.

Test uw kennis over bier
De groep wordt verdeeld in groepen van 4 tot 6 personen. Samen gaan jullie de uitdaging aan en laten jullie als team zien dat jullie de
meeste kennis hebben over bier. Jullie krijgen in 6 à 8 rondes vragen over de geproefde biertjes op jullie afgevuurd.
Een enig echte pubquiz-master zorgt ervoor dat de pubquiz soepel verloopt en de scores worden genoteerd.

Genieten van een heerlijk mannenbuffet
Een stoere mannendag is uiteraard niet compleet zonder een hapje en drankje. Geniet samen met een groep mannen van een heerlijk
buffet. Tijdens het buffet kunnen jullie genieten van onderstaande gerechten:
Duvelse spareribs
Langzaam gegaard buikspek
Gehaktbal in jus
Kipsaté
Mini-schnitzels
Ambachtelijke vleessalade
Rauwkorsten
Appelmoes
Koude sauzen
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Friet
Gebakken aardappelen met spek
Boerenbrood met kruidenboter

Bij deze Stoere mannendag in Didam is inbegrepen:
Sumoworstelen of Schots Golf
Pubquiz inclusief bierproeverij en vragen over de geproefde biertjes
Heerlijk mannenbuffet

Prijs: € 42,50 p.p. op basis van minimaal 15 personen.
De prijs bij een minimale deelname van 10 personen bedraagt € 47,50 p.p.

De prijs van deze Stoere mannendag in Didam is geldig tot en met 31 december 2021.
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