Smaakvol najaar!
- November '19 -

Uit eten met korting & Kerst vier je bij..

20% Daily Deal korting
Cliché matig zijn er wel een paar te bedenken zo begin November. Zo zit de R in de
maand, staan we aan de vooravond van de feestmaand, worden de dagen korter en is
de klok een uur terug! Een warm Kraton welkom aan het najaar. Een feest voor iedere
liefhebber van lekker eten & drinken. Want, in het najaar koken we weer met andere
producten! Dat betekent nieuwe gerechten, en een nieuw maandmenu.
Het enthousiaste geluid uit de keuken van Kraton is vanzelfsprekend en zorgt ervoor
dat het culinaire brein direct wakker is. Binnen het keukenteam zijn ze namelijk dol
op Kraton clichés en het najaar! Het seizoen herfst en winter barst namelijk uit z'n
voegen als het gaat om producten om mee te koken.
Om ook op de doordeweekse dagen lekker ontspannen uit eten te gaan
geven we onze vaste gasten in de maand november op dinsdag, woensdag
en donderdag 20% korting op onze klassiekers rijsttafel Kraton, de vega
variant Pasar Kembang of ons maandmenu Garuda van de maand
November!

Reserveren kan makkelijk ovv Daily Deal in het opmerkingenveld via onze
compleet vernieuwde website. Als je belt om te reserveren, geef aan dat je voor de
Daily Deal aanbieding komt.

Reserveer je Daily Deal bij Kraton!
Selamat Makan,
Kraton Rosbeijer in Leusden!

Kerst vier je bij...

De drie dagen per jaar die bol staan van lekker eten & drinken en net dat beetje extra
glans met zich meebrengen, staan voor de deur. De afgelopen weken hebben we met
de grootste zorg onze Kerstdagen samengesteld. De beste producten, meest bijzondere
wijnen
en
lekkerste
biertjes.
We presenteren dit jaar onze geliefde gerechten van de a la carte kaart. Uiteraard
serveren we onze klassieke rijsttafels. Omdat we Kerst extra speciaal willen maken
komen er uit de keuken van Tien een aantal authentieke gerechten buiten de kaart om.
Kraton's Kerst dienstregeling is dit jaar:
Kerstavond - geopend voor diner
1ste Kerstdag - afhalen Kraton Kerstmenu's voor thuis tussen 12-15u
2de Kerstdag - Kerstdiner bij Kraton, aanvang 16u of 19.30u
Kerst vier je bij Kraton dit jaar. Reserveer nu een ontspannen diner met je dierbaren
op 2de Kerstdag. Liever thuis? Bestel onze Kerstmenu's voor thuis. Kraton is ook de
plek voor het eindejaarsdiner met de zaak of het laten regelen van een heerlijke
catering. Denk ook eens aan onze cadeaubonnen, ze schitteren prachtig onder de
boom.
Maak december bijzonder! Wil je reserveren voor 2de Kerstdag (alleen
telefonisch: 033-8871111) , dat kan vanaf nu. Reserveren kan voor
ontvangst 16u of 19.30u.

Kerst vier je bij of met Kraton
Geniet van de Indonesische keuken met Kerst. Kijk op onze website voor alle
gedetailleerde informatie: https://kratonrosbeijer.nl/. Eventuele uitzonderingen?
Geef dit uiterlijk 10 december telefonisch aan ons door.
Kraton’s 2 gangen Kerstmenu voor thuis bestel je voor €32,50 per persoon en
kan op 1ste kerstdag worden opgehaald tussen 12-15 uur. Kraton Kerstmenu voor thuis
wordt koud overhandigd bij het ophalen van de bestelling. Onze gerechten zijn zeer
eenvoudig op te warmen thuis. Vergeet niet om bijpassende drankjes bij te
bestellen. Onze Kraton Kerstmenu’s voor thuis kan je bestellen vanaf 2 personen. De
bestellingen kunnen worden opgehaald op 1ste Kerstdag 25 december
tussen 12.00 en 15.00 uur.
Eet smakelijk!

Kraton voor thuis!
Vele dorpsgenoten hebben onze Kraton voor thuis mogelijkheden al ontdekt. Voor
diegene die nog niet op de hoogte zijn van onze afhaalmogelijkheden, oren gespitst en
ogen open! De gerechten van de a la carte kaart en onze rijsttafels zijn vandaag de dag
ook te bestellen voor thuis. Plaats je bestelling telefonisch en kom deze uiterlijk om
18u ophalen. Houd de website in de gaten want in de komende periode zal het ook
mogelijk worden om je bestelling online te kunnen plaatsen!
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