Kraton Rosbeijer Aanbiedingen!
- Maart 2019 Niet 1, maar 2 waanzinnig smakelijke Kraton aanbiedingen!

Wereldse Kraton gerechten
Fiets 'm d'r in, die volgende smaakvolle avond bij Kraton Rosbeijer. Waar onze helden en heldinnen
onder leiding van Tien in de keuken al snel naar de bel lopen om het volgende maand menu uit te
geven, voorziet onze attente zwarte brigade je van de lekkerste drankjes. Deze wereldbol geeft ons
ieder seizoen de mooiste producten, waar we bij Kraton Rosbeijer met het voorjaar in de lucht, een
geweldig maand menu van maken. Tien heeft zich dit keer laten inspireren door het beste uit de zee,
en het lekkerste van 't land. Neem daar een bezoekje aan de markt bij, en het word weer smullen bij
Kraton de komende weken.
Het betekent niet alleen een avond vol verse groenten, maar ook een maand menu met de meest
smaakvolle vlees gerechten. Aangevuld met dagverse vis serveren we voor ieder wat wils. Kom je
proeven, dan ontvang je..

20% korting op ons maand menu!

Reserveer nu bij Kraton Rosbeijer, en kom heerlijk dineren vanaf dinsdag 19 maart met 20%
korting. Het maandmenu "Ambarukmo" laat je kennis maken met de meest smaakvolle vlees & vis
gerechten. Eet je liever vegetarisch?! Dan serveren we met trots onze vegetarische variant "Pasar
Kembang", terugvertaald, van de markt! Vermeld bij het reserveren online in het opmerkingenveld de
tekst: “Kraton20”. Als je belt om te reserveren, geef aan dat je voor de aanbieding komt. Let op,
deze aanbieding is geldig op de dagen dinsdag, woensdag & donderdag!

Boek nu je tafel bij Kraton!
Eet smakelijk,

Tot ziens bij Kraton!

Geniet vanaf nu ook thuis van Kraton Rosbeijer!

Geen zin om te koken!? Te laat voor een fatsoenlijke boodschap? Heel veel zin in een rijsttafel van
Kraton Rosbeijer, maar liever thuis aan de keukentafel? Zomaar een greep uit een van de vele
redenen waarom we sinds kort ook onze beroemde rijsttafel Kraton klaar hebben staan, voor thuis! Of
op het werk. Waar het je maar mag smaken. Kraton goes Take Away! Bestel iedere dag dat we open
zijn, en haal voor 18u onze rijsttafel Kraton, voor thuis. Om iedereen die net zo enthousiast is te
belonen, bestel je de hele maand maart onze rijsttafel Kraton voor thuis met 20% korting! Dat
is slechts €26,20.- per persoon. Bestellen is noodzakelijk en kan via ons telefoonnummer 033
887 11 11.

Pasen vier je bij Kraton

Voor je het weet is het zover.. Wat dan? Horen we je denken. Als we iets niet leuk vinden bij Kraton,
is het gasten teleurstellen. Daarom, op veler verzoek, onze plannen met Pasen. Tijdens het
Paasweekend zijn we dit jaar geopend met Goede vrijdag, onze klassieke zaterdag, en Paaszondag.
Met Pasen serveren we al onze rijsttafels, en heb je tevens de keuze uit onze uitgebreide a la carte
mogelijkheden. Kortom, met Pasen zit je goed bij Kraton Rosbeijer. Reserveer op tijd, want vol = vol.

Reserveer met Pasen bij Kraton
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