
 

Informatiesheet Budo Toppers Feest 
 
Vrijdag 12 juli 2019 vindt het Budo Toppers Feest plaats als           
afsluiting van het seizoen. Voor alle Toppers van 2,5 t/m 11 jaar is het feest in Monkey Town en met de 12+ jaar                       
Toppers gaan we een lekker hapje eten bij de Griek. In deze informatiesheet staat alles wat je vooraf moet                   
weten om het feest tot een succes te maken voor onze Toppers. 
 
Wegens het geslaagde feest van vorig seizoen in Monkey Town hebben we besloten om wederom hier ons feest te                   
geven. De Toppers t/m 11 jaar zullen hier lekker 2 uur kunnen klimmen en klauteren. Om daarna een patatje met mayo                     
te eten. Voor iedereen is er ook onbeperkt ranja en als afsluiter krijg je een lekker ijsje mee naar huis.  
 
Met de Toppers van 12 jaar en ouder gaan lekker onbeperkt mixed grillen inclusief 2 frisdrankjes bij Grieks restaurant                   
Rhodos.  De mixed grill bestaat uit biefstuk, bifteki, souvlaki, gyros en kipfilet, wat je 2 uur lang onbeperkt mag                                    
bestellen. Ook krijg je stokbrood met kruidenboter en mag je onbeperkt opscheppen van de saladebar waar zeven                                 
soorten salade voor je klaarstaan en verschillende lekkere sauzen voor bij je vlees.  
 
Voor alle Toppers belooft het weer een Top Feest te worden, dus zorg dat je erbij bent!  
 
MONKEY TOWN  
  
Leeftijd:  2,5 t/m 11 jaar 
 
Plaats:   Groenhovenpark 1 te Gouda  
 
Tijd:  16.00 - 18.00 uur  
 
Kosten:  € 8,00  voor het feest inclusief monkey town, patat met mayo, onbeperkt ranja en een ijsje.  

Na sluiting van de aanmelding ontvangt iedereen een Tikkie om de betaling te doen.  
 
Aanmelden:  aanmelden kan tot woensdag 3 juli via:  www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten 
 
GRIEKS RESTAURANT RHODOS  
  
Leeftijd:  12+ jaar  
 
Plaats:   Korte Tiendeweg 13 te Gouda  
 
Tijd:  19.00 - 21.00 uur  
 
Kosten:  € 12,50  voor onbeperkt mixed grill inclusief salades, stokbrood en 2 frisdrankjes.  

Na sluiting van de aanmelding ontvangt iedereen een Tikkie om de betaling te doen.  
 
Aanmelden:  aanmelden kan tot woensdag 3 juli via:  www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten 
 
Contact: Voor vragen, tips/tops kan je altijd contact met ons opnemen via: info@budotopnederland.nl 
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