
 020 638 32 64 | INFO@IJSKOUD.COM | WWW.WINTER-WONDERLAND.NL

TAFELSPELEN
Deze Bourgondische avond vol vertier en doldwaze tafelspelen is niet 
helemaal zonder competitie. Met uw tafel trekt U ten strijde tegen de 
andere tafels. Natu urlijk onderscheiden zij zich door middel van ludieke 
namen,kleding, hoofddeksels en de party gehalte. 

NACHTCLUB EN KARAOKE HUTTE
Middels het ‘Grand Dessert Tafeldans’ transformeert WinterDeinen 
in een groot swingfeest in de Nachtclub.  

Natuurlijk ontbreekt de Karaoke Hutte niet waar de gesmeerde keeltjes 
zich van hun beste kant laten horen. 

DINER
Duitse broden, heerlijke soepen, gesmolten kazen, winterse 
stamppotten & braadworsten.

Oktoberfeest het hele jaar door! WinterDeinen staat voor 
Entertainment tussen kunst en kitsch. Een feest met lange rijkelijk 
gevulde tafels, interactieve tafelspelen, bier & wijn, nachtclub en 
Karaoke Hutte.  Alles in de ambiance van de beroemde bierfeesten! 

WINTERDEINEN



 020 638 32 64 | INFO@IJSKOUD.COM | WWW.WINTER-WONDERLAND.NL

TAP & AD WEDSTRIJDEN 
Wie tapt en ad het snelst? Hierbij wordt gelet op niet alleen 
snelheid, maar ook op uitvoering, de schuimkraag moet precies 2 
vingers dik zijn 

BIERPULSCHUIVEN
Wie schuift zijn bierpul het verst? Laat je bierpul op de hoogste 
punten eindigen.  maar schuif ze niet te ver!

BIERFUST ROLLEN 
Voel jij je Anton Aus Tirol? Rol dan met jouw tafelgenoten de  
fusten zo snel als mogelijk over het parcours vol hindernissen.

BIERFIETSEN
Fiets zo hard als Dumoulin! Niet voor de gele trui maar voor die 
gele rakker. Sneller fietsen betekent sneller de bierpul vol. Breek 
jij het record?

SKI RUN
Leg met jouw team op XL ski’s op de speciaal aangelegde kunst-
baan het skiparcours af. Alleen de juiste balans en overleg zorgt 
voor de eindstreep.

WINTER SPELEN
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BOOMSTAMZAGEN
Om het haardvuur brandend te houden moet er hard gewerkt 
worden om van de grote blokken hout, kleinere delen te maken. 
Vult u de voorraad aan? 

WEISSWÜRST HAPPEN
Geblinddoekt en met de handen op de rug voor het touw staan 
dat boven je hangt. Als de tijd ingaat zo snel mogelijk proberen de 
worst van het touw te happen zonder de handen te gebruiken.  
Degene die als eerste de worst van het touw heeft gekregen wint! 

JODELCOMPETITIE
Na een snelle kennismaking met jodelen zullen de tafels het in 
de praktijk brengen en het tegen elkaar opnemen. Laat de 
 Heidiof Geiten-Peter in u naar boven komen en jodel uw team tot 
jodelkampioen. 

SCHLAGERKARAOKE
In de speciale oergezellige Karaoke Schlager Bar worden de tafels 
één voor één uitgenodigd om hun kelen te smeren en van zich 
te laten horen in het Schlager Festival. De beste performances  
kunnen later optreden op het grote podium. 

WINTER SPELEN



 020 638 32 64 | INFO@IJSKOUD.COM | WWW.WINTER-WONDERLAND.NL

STAMPPOTTEN BUFFET 
Wat is er beter in de strenge koude winters? Geniet van onze 
heerlijke stamppotbuffetten met o.a. boerenkool en zuurkool.  
Natuurlijk mag de rookworst of de gehaktbal niet ontbreken.

WEISSWURST ETEN 
Op de Oktoberfeesten in Duitsland is het traditie dat men bij het 
bier een Weisswürst of pretzel eet. Het zout dat op de worst en de 
pretzels zit zorgt voor een intensere smaak van het bier. 

RÖSTI
Dit heerlijke aardappelgerecht wordt op typische Oostenrijkse 
manier gemaakt. De heerlijke smaak van de gebakken   
aardappelen zorgen voor de smaak naar meer 

DUITSE BRODEN 
De heerlijke verse broden speciaal gebakken bij de Duitse bakker 
zijn niet te versmaden met de kaasfondue die erbij geserveerd 
wordt. 

DRANKAFKOOP
Het is mogelijk om tijdens uw feest volledige drankafkoop te ver-
krijgen voor uw hele groep. De  
drankafkoop is voor het speciale oktoberfeesten bier, water, fris & 
de duitse wijnen. 

ETEN EN DRINKEN


