
 

Ontsnappen en Ontspannen 

 

Arrangement Escape Room Wageningen & Colors 

 

Boek nu een compleet arrangement met een lunch of diner bij 

Colors i.c.m. Escape Room Wageningen. 

 

Lunch mogelijkheden: 

 

Lunch 1:      € 34,50 p.p. Inclusief de Escape Room 

Lunch to share op tafel:     

Een gezellige verrassingslunch van de chef 

Brood met huisgemaakte dip 

Combinatie van koude en gerechtjes 

Inclusief 1 drankje per persoon (tap pils, fris, huiswijn, koffie, thee) 

 

Lunch 2:      € 39,50 p.p. Inclusief de Escape Room 

• Broodje Japanse beef (1/2 broodje p.p.) 
• Broodje tapenade met brie (1/2 broodje p.p.) 
• Vegan wrap met humus en geroosterde aubergine (1/2 wrap p.p.) 
• Salade van de dag 
• Salade van vers fruit 
• Puntje huisgemaakte taart 

Inclusief 2 drankjes per persoon (tap pils, fris, huiswijn, koffie, thee) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Mogelijkheden diner 
 
Menuvoorstel 1:     € 45,00 p.p. Inclusief de Escape Room 
 

• Diverse soorten brood met diverse dipjes  

• Soep naar keuze 

• Combinatie van verschillende warme en koude gerechtjes (vis, vlees en vegetarisch) 

• Friet met aïoli 

• Stukje huisgemaakte taart 
 

Inclusief 1 drankje per persoon (tap pils, radler, fris, Wageningse sappen, huiswijn, koffie, 
thee) 
 
 
Menuvoorstel 2:     € 45,00 p.p. Inclusief de Escape Room 
Wisselend themamenu (vegetarisch), Iedere 3 weken hebben wij een ander land in de 
spotlights. Dit menu is altijd vegetarisch, maar soms ook vegan of glutenvrij mogelijk.  
Wij sturen graag het menu van het moment, of kijk op www.colorsworldfood.nl  
voor het actuele menu 
 
Inclusief 1 drankje per persoon (tap pils, radler, fris, Wageningse sappen, huiswijn, koffie, 
thee) 
 

 

Met (bijna) alle dieetwensen kunnen wij rekening houden.  

Wilt u dit aangeven bij de reservering? 

 

 

 

 

 

 

http://www.colorsworldfood.nl/


 

 
 

 

Overige punten: 

- De arrangementen bieden wij aan vanaf 10 personen. 

- Wij horen graag vooraf de dieetwensen/allergieën. 

- Indien het aantal personen wijzigt, kunnen kleine wijzigingen in het aantal tot 

1 dag vooraf worden doorgegeven aan Colors, 0317- 417 463. 

- Vragen of wijzigingen in de reservering voor de lunch of het diner? Geef dit 

dan door aan Colors via info@colorsworldfood.nl óf telefonisch op  

0317-417 463. Wijzigingen of vragen op de dag van de reservering zelf, graag 

alléén telefonisch. 

- Betaling op factuur via de Escape Room. Dit geldt ook voor de eventuele extra 

consumpties bij Colors World Food 

 

Contactpersonen:  

Escaperoom: Joeri Versteegen & Rutger Kroes | 0317-700 225 | info@escaperoomwageningen.nl 

Colors: Ingrid Schattenberg & Hanny Pijnenburg | 0317- 417 463 | info@colorsworldfood.nl 

mailto:info@colorsworldfood.nl
mailto:info@escaperoomwageningen.nl

