Moorddiner
Je denkt dat je lekker een hapje gaat eten. Maar jullie zitten nog maar
net aan tafel en dan blijkt dat er iets is voorgevallen, dat er iets ernstigs
is voorgevallen. Iets wat niet erg prettig is. Integendeel zelfs. Het is
verschrikkelijk. Er is een moord gepleegd. En jullie hebben hier nog
niets van gemerkt. Dat is vreemd, heel erg vreemd, want de moordenaar
zit namelijk bij jullie aan tafel. Het is dus tijd om de moordenaar te gaan
ontmaskeren …..
Voor het diner, na het diner of tussen de gangen door gaan jullie deze
moord oplossen. Tot dat de onderste steen boven water is. Wij maken
eerst aan iedereen duidelijk wat er is gebeurd. En vanaf dan is het ieder
voor zich. Speel slim, speel met je medespelers, maar ben ook listig.
Gebruik je meesterbrein, maar houd de belangrijkste informatie voor
jezelf. Denk als Sherlock Holmes en houdt iedereen in de gaten. Ieder
gesprek kan informatie bevatten die gebruikt kan worden om de moord
op te lossen.
Afhankelijk van jullie wensen bevat deze activiteit 2 of 3 spelrondes
waarin jullie op zoek gaan naar alle antwoorden in deze verschrikkelijke
zaak. Het spel wordt gespeeld wanneer er niet gegeten wordt. Tijdens
het moorddiner kruipt iedereen in de rol van de verdachte en zal het
motief van extreem belang zijn om de moord op te lossen!
Verzamel een gigantische lading aan bewijs, los de moord op en neem
de prijs mee naar huis. Jij, en niet je vrienden/collega’s!
– Professionele rechercheur / uitjesbaas
– Moordzaak op maat voor jullie groepsaantal.
– Iedereen is actie en betrokken.
– Heerlijk diner in combinatie met meeslepende activiteit
Spannende activiteit waarbij teamwork een vereiste is!
Lachen? Ja dat gebeurt zeer zeker!Iedereen speelt voor zich. Maximaal
18 personen per tafel.
Te boeken vanaf 12 personen
BBQ buffet
€ 47,50 P.P
6 soorten vlees, 2 salades, stokbrood en diverse sausjes
3 gangen buffet
€ 59,50 P.P
Warm, koud en een dessert buffet met 7 soorten desserts. Keuze en
opties in het buffet gaan allemaal in overleg met u.
Hoofdgerecht
€ 39,50 P.P
keuze uit runderstoof, kip saté of vispotje geserveerd met friet en
salade.

