
Feesten, partijen
en vergaderen

Bij Wokstadion kunt u prima terecht voor een feest

op maat. Een huwelijks-, familie-, of personeelsfeest

met gebruik van onze aparte ruimte met uitzicht op

het voetbalveld. Er zijn ook vergader mogelijkheden 

mogelijk in deze ruimte op maandag t/m donderdag.

Kinderhoek

Voor onze jonge gasten hebben we een kinderhoek

waar ze zich kunnen vermaken.

Rookruimte

Bij Wokstadion hoeft u niet naar buiten om

tussendoor te kunnen genieten van een sigaret.

We hebben een speciale rookruimte zodat u niet

naar buiten hoef te gaan om een sigaret te roken.

FC Zwolle

Stadion

Ceintuurbaan

 Vanaf snelweg afslag Zwolle Noord

  Ceintuurbaan volgen richting Almelo

  Bij stoplichten (sportpark Oosterrenk)

  linksaf Boerendanserdijk oprijden.

  Na +/- 50 meter rechtsaf parkeerplaats

  (FC  Zwolle stadion) oprijden.

  Dan rechts aanhouden voor gebouw langs.

  Om de hoek bevindt zich het Restaurant.

Prijzen

Volwassenen  incl. bier/wijn

 Maandag t/m Donderdag  € 24,99

 Vrijdag t/m Zondag  € 26,99

Kinderen vanaf 2 jaar t/m 12 jaar

 betalen  € 1,50 per levensjaar.

65+ krijgen € 3,00 korting

Scholierentarief € 20,00 voorwaarden op onze website

Voorwaarden

- 2,5 uur onbeperkt eten en drinken.

- Na de genoemde tijd kunt u het voor € 3,50

 per persoon voor een half uur verlengen.

- Scholierentarief voorwaarden te vinden op onze  

 website of u neem telefonisch contact met ons op.

- Kerstdagen gelden andere prijzen.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Openingstijden
Zondag t/m Donderdag 16.00 tot 22.00 uur

Vrij-, Zater- en Feestdagen 16.00 tot 23.00 uur

Lekker genieten van eten en drinken

voor een vaste prijs

De parkeerkaart wordt voor u betaald
indien u de inritkaart kan overleggen.

Stadionplein 2 | 8025 CP Zwolle
Tel. 038 - 452 56 83 | Fax. 038 - 452 65 76

www.wokstadionzwolle.serveert.nl
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Lekker eten en drinken
voor een vaste prijs

Wokstadion is anders dan anderen. Bij Wokstadion 

betaalt u een vaste prijs voor twee en half uur lang 

genieten van de heerlijkste gerechten.

Bij binnenkomst begeleidt uw gastvrouw u

en uw gasten naar uw tafel en

geeft uitleg over de vele mogelijkheden.

Indien u een dieet volgt of een allergie heeft,

geef dat door aan onze gastvrouw. Zodat zij u

kan adviseren bij uw keuze.

De Dranken

Wokstadion biedt een ruime keuze uit frisdranken, 

bieren en wijnen. De dranken, verse jus d`orange, 

koffie en thee zitten bij de prijs in begrepen.

Gedistilleerde dranken worden apart in rekening 

gebracht. De alcoholvrije dranken kunt u zelf bij het 

dranken buffet ophalen. Koffie / thee en alcoholische 

dranken kunt u bij de bar ophalen.

Sushi bar

Voorgerechten en
warm buffet

Dit buffet bestaat uit diverse salades, traditionele

Chinese rijsttafel. Uiteraard ontbreken de soepen ook 

niet. Voor de kinderen is er patat en

snacks en nog veel meer.

Dessert en vruchten buffet

Voor de nagerechten is er een uitgebreid ijsbuffet dat 

wordt aangevuld met een assortiment van vruchten, 

diverse gebak, kleine toefjes slagroom,

chocoladefontein, pannekoek, slush puppy

en verse sapjes.

Cadeaubon

Leuk om te geven of te ontvangen!

Er is een cadeaubon t.w.v € 25,00 of € 30,00 aanwezig.

Het wokken

Wokken is een eeuwen oude Chinese kooktraditie.

Al meer dan 2000 jaar geleden kocht men op de markt 

verschillende groenten en vlees om te wokken.

Door de korte bereidingstijd van het wokken blijven

vitamines, structuur, geur en smaak optimaal bewaard.

U neemt een bord bij het wokbuffet en maakt een 

samenstelling uit de talloze rauwe ingrediënten. Deze 

overhandigt u aan de kok die het vervolgens bereidt 

en vraagt welke saus u er bij wilt. Deze staan op het 

informatiebord bij de koks.

Geniet van de spetterende wok-show.

Teppanyaki

Naast wokken hebben wij ook een bakplaat waar u 

vlees en vis kunt laten klaar maken. Loop vervolgens 

langs het warme buffet en vul uw gerechten aan.
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