
Zomerse gerechten in ons restaurant Lane12, culinaire thema-avonden, 
spaaractie met zomergadgets, voordelig bowlen op weekdagen, .. 

Enjoy summer 
ontdek de zomerspecials 
GELDIG 3/7/17 TEM 27/8/17



Zeer uitgebreid tafelen en à volonté genieten van pure 
smaken. Grenzeloos proeven van verse ingrediënten met 
liefde klaargemaakt. 

Tijdens de zomermaanden is de Full Experience elke 
zaterdagavond te verkrijgen.

HEERLIJK GENIETEN OP ZATERDAGAVOND

de à volonté 

eetbelevenis

Genieten op zaterdagavond in Lane 12€46

Full Experience  
Volw.: €46 
Kids: 
° <3j: gratis 
° 3j t.e.m. 6j: €6,50 
° 7j t.e.m. 12j: €16,50 
° 13j t.e.m. 16j: €31,50 

for the love of food 

gecombineerd met bowlen:
° 1u bowlen: + €4,50 
° 2u bowlen: + €8,50  

Tijdens het diner zijn volgende dranken inbegrepen: aperitief, 
wijn,pils, frisdranken, koffie en thee.



EEN ZOMERSE LUNCHBREAK DONDERDAG EN VRIJDAGMIDDAG

Tijdens de middag nood aan een smaakvolle versterking? 
Ontdek de nieuwe lunchkaart en geniet van zomerse salades 
en fijne gerechten. De Summer Lunch is verkrijgbaar op 
donderdag en vrijdagmiddag.  

Wat dacht u van: 
Lasagne Bolognaise of veggie 
Lasagne Veggie 
Penne met scampi's en pomodori marinati 
Dierendonck Burger 
Ceasar salad met kip 
Slaatje met geitenkaas en bacon 
Entrecôte* 
Catch of the day* 
Gegrilde gambas als hoofdgerecht

Genieten op zaterdagavond in Lane 12

for the love of summer 

PURE ZOMERSE SMAKEN

* vergezeld met overheerlijke side dishes en sauzen



Genieten op zaterdagavond in Lane 12

for the love of sharing 
8 WEKEN 4 TOPICS IN FOODSHARING

bepaal zelf het 
aantal gangen

+€5

+€10 voorgerecht
hoofdgerecht€25

Tijdens de zomermaanden nemen we je mee op 
culinaire avontuur. 4 verschillende thema's komen aan 
bod. De chef trekt alle registers open en legt telkens 
de focus op een specifiek topic. Puur genieten van 
gezelligheid, culinaire verwennerij en food sharing op 
donderdag-, vrijdag- en zondagavond.

dessert



Genieten op zaterdagavond in Lane 12

for the love of sharing 

FOODSHARING TOPICS

 

6 - 7 - 9 JULI 

13 - 14 -16 JULI

 

20 - 21 - 23 JULI 

27 - 28 -30 JULI

USA BBQ

ITALIAN BBQ

3 - 4 - 6 AUGUSTUS 

10 - 11 -13 AUGUSTUS 

BUCHER'S CHOICE

17 - 18 - 20 AUGUSTUS

24 - 25 -27 AUGUSTUS 

FISH LOVERS

YES WE CAN 
Striplion, pulled 
porc, 
sticky spare ribs, 
chicken wings, 
grilled catfish, ...  

LA BELLA ITALIA 
Bistecca Fiorentina, 
Saltimbocca, 
 Porchetta, pollo al 
rosmarino, ...

MEAT LOVE 
Zesrib runds, 
kalfslende, lampsrump 
Jack Daniels, 
Savourette, ...

SEAFOOD SPECIAL 
Catch of the day uit 
de steenoven, 
gambas a la plancha, 
mosselen mat venkel, 
zeebaars, ...

www.wima.be 

Restaurant-Brasserie Lane 12 
A12 Shopping  
Boomsesteenweg 35 
2627 Schelle 
Reserveren - www.lane12.be - 03 451 94 11

ma-di-wo Gesloten
do-vrij-zo 12-14u30 en 17u30-22u

Za 17u-23u

Telkens de mogelijkheid om ook voor een vlees, vis of veggie alternatief te kiezen.

gerechten worden telkens vergezeld van typische side dishes



School's out actie

van maandag tot vrijdag (niet op 21/7 en 15/8)

Kom voordelig bowlen bij Wima tijdens 

de zomervakantie 2017 

Wima Sint-Niklaas 
Grote Markt 25 - 9100 Sint-Niklaas 
T +32 3 777 34 99 
E wima.sintniklaas@wima.be 
elke dag open vanaf 14u 
gesloten op donderdag

2 spelletjes 
gebruik van de schoenen 
1 frisdrank 

€9

per persoon

Wima Schelle 
Boomsesteenweg 35 - 2627 Schelle 
T +32 3 888 21 77 
E wima.schelle@wima.be
elke dag open vanaf 14u



prijs

prijs

prijs

prijs

prijs

het cadeau dient meteen afgehaald te worden aan de receptie na het werpen van de winnende strike. Actie loopt 
van 26/06/2017 tem 31/08/17. De kaart mag gedurende de hele actieperiode gebruikt worden. Bij uitputting van 
de voorraad zal een gelijkwaardig artikel gegeven worden.

. 
Gooi op de 3e, 6e of 9e beurt een strike, spaar je 

stempels en maak kans op tal van leuke 
zomergadgets (golden tattoo, strandbal, ...)

Kom deze zomer bowlen bij Wima

for the love of summer
for the love of good times



Genieten op zaterdagavond in Lane 12

for the love of the game 
Ontdek de nieuwste rage en kom gezellig shuffelen

www.wima.be 

Shuffleboards beschikbaar te Schelle 
van 1/7/17 t.e.m. 31/8/17

shuffleboard
€8/u 

waardebon shuffletime 
t.w.v 30 min shufflen 
geldig t.e.m. 31/8/17


