Meer informatie
Wilt u over een bepaald onderwerp meer
informatie? Komt u dan gerust langs, belt
u even of bezoek onze website via
www.demarkewierden.nl.

Gemak voor thuis
Onze maaltijden, snacks, salades en hapjes laten
zich niet alleen bij ons aan de Vossenbeldsstraat
goed smaken.

Sinds 1949 een begrip
Of het gaat om een diner voor twee personen of
een feest voor 150 personen, bij ons bent u aan
het goede adres.

Salades
Speciaal voor feestelijke gelegenheden thuis,
hebben wij opgemaakte salades en hapjes. Alleen
verkrijgbaar op bestelling en vanaf vier personen.

In deze folder en op onze website willen we u
graag een indruk geven van onze mogelijkheden.
Er is namelijk een goede reden waarom heel veel
mensen in Wierden en omstreken regelmatig bij
ons te gast zijn.

Salades en hapjes zijn te bestellen vanaf vier
personen. Gelieve minimaal twee dagen voor
afhalen te bestellen. Vraag naar de folder.
Meeneemmaaltijden
Een feestje? Of gewoon een keer geen zin of
mogelijkheid om zelf te koken? Kijk eens in de
folder “snelbuffet” en verbaas u over het feit dat
er veel meer uit onze keuken rolt dan onze
beroemde frites.

Reserveren
Het is belangrijk om (zeker voor de vrijdag- en
zaterdagavond) ruim van tevoren te reserveren,
om teleurstelling te voorkomen.

Softijs
Onze verse softijs blijft de favoriet van Wierden.
Fietstochtje? Vragende kinderen? Of gewoon
omdat u er zin aan heeft. Wij hebben het hele jaar
door vers ijs op basis van slagroom.

Inchecken bij De Marke
facebook.com/demarkewierden
twitter.com/demarkewierden

Feest!

Feest!
Onze bowling en zalen bieden in combinatie met
een buffet of diner een betaalbaar
personeelsfeest, vergadering of jubileum. Maak
uw feest of bowlingavond compleet met één van
onze arrangementen. Neem ons beroemde
Wierdense buffet. Verschillende koude en warme
gerechten; voor elk wat wils. Desgewenst
combineert u uw buffet of barbecue met bowling,
een all-in prijs voor de drankjes en een lekker
dessertbuffet…
Bij De Marke stelt u het feest samen dat past bij
uw gezelschap. Dit houdt in dat u zelf een
combinatie maakt qua eten, drinken en een
eventuele activiteit.
De Marke biedt u (bijna) alles!

Bruiloft
Uw bruiloft; de belangrijkste dag in uw leven.
Belangrijk dus ook, dat het feest goed geregeld
wordt.

Neemt u samen met één van onze medewerkers
uw ideeën over deze speciale dag eens door.
Buffetten
Er zijn al wat voorbeelden gegeven van de vele
combinaties met onze buffetten. Bij De Marke is
het tot in de puntjes verzorgt.
Wierdens buffet
Beroemd is ons Wierdens buffet. Desgewenst
aangepast aan uw wensen qua prijs en
keuzemogelijkheden.

Diners
Of u nu met 2 of 50 personen komt, wij bieden
een diner dat bij u past.
Van pannenkoek tot sorbet en van Zwitserse
uiensoep tot Tournedos “Stroganoff”. Loopt u ons
gezellige restaurant eens binnen.
Groepenmenu’s
Verschillende menu’s, rekening houdend met
vegetarische wensen en kleinere gasten.

Bowling
Bowling brengt leven in uw familiefeest,
personeelsfeest, verenigingsbijeenkomst of
bruiloft. De Marke beschikt over zes
volautomatische bowlingbanen. Non-nonsens: bij
ons is bowling geen onderbreking van uw
gesprek, hapje of drankje. Geen moeilijke
puntentelling en dus prima te combineren met
buffetten, diners, barbecue, etc. Bij De Marke zijn
de mogelijkheden eindeloos.

Hapjesbuffet
Laat met een hapjesbuffet uw gasten zelf kiezen
uit verschillende luxe hapjes en salades.

De combinatie bowling en buffet is bijzonder te
noemen. Bij bowlen bent u tenslotte niet continue
aan de beurt. Loop dan intussen even langs ons
mooie buffet. Uiteraard kunt u ook kiezen voor
een hapjesbuffet. Wij bieden u verschillende
combinaties van bowling, met buffetten. Ook een
all-in prijs qua drankjes is mogelijk.

Dessertbuffet
Verschillende soorten ijs en bavarois
gecombineerd met vruchten, sauzen en warme
kersen. Stel zelf uw nagerecht samen.
Stamppotbuffet
Iets voor de koudere dagen. Stamppot
boerenkool, hutspot en zuurkool, geserveerd met
spareribs, worst, spekjes en diverse zuurwaren.

Kinderfeestje
Bowling is leuk voor oud en jong! Met een beetje
hulp dan ieder kind bowlen. Uurtje bowlen, een
drankje, patatje met en een kroket of frikadel.

