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OndazzurraOndazzurra
Service Restaurant-Pizzeria van de Camping Don Diego

Halfpension Dagprijs/persoon

• Het halfpension bestaat uit: ontbijt  + lunch of avondeten (naar keuze).

• Het volpension bestaat uit: ontbijt  + lunch + avondeten. 

• Het dagmenu bestaat uit: voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees of vis, bijgerecht, ½ lt water per 
persoon per maaltijd. Andere dranken zijn niet inbegrepen.

• Het ontbijt is bestaat uit: brioche, beschuit, boter, jam, en naar keuze cappuccino/melk/koffie/thee of 
vruchtensap.

• Kinderen van 0 tot 2 jaar: gratis een gerecht naar keuze uit het Baby Menù Zorretto              , het menu alleen 
voor de allerkleinsten, met melk of vruchtensap bij het ontbijt.

• Kinderen van 2 tot 6 jaar: korting van 50%, van 6 tot 10 korting 30%.

❏ “5 DAGEN MINSTENS” is een aanbieding voor allen die het restaurant minstens 5 dagen gebruiken, ook 
als het niet achtereenvolgend is. Met de aanbieding "5 dagen minstens'' is ook het dessert of fruitsalade 
inbegrepen een dag je keuze. Voor minder dan 5 dagen van het Pension, de "standaard" prijs is geldig.

❏ MENU’ PIZZA: het menu op basis van vlees of vis van de lunch en/of het avondeten kan worden vervangen 
door het “menù pizza” bestaande uit 1 pizza naar keuze, 1 portie frites en 1 tapfrisdrankje 0,20.

Ontbijt vanaf 7:00 uur   •   Lunch vanaf 12:00 uur   •   Avondeten vanaf 19:30 uur

• TIPICALNESS: In het restaurant Ondazzurra kunt U de delicatessen proberen van onze keuken zoals de 
beroemde frittura mista dell’Adriatico (Gemengde gefrituurde vis van de Adriatiche zee), de spaghetti allo 
scoglio (spaghetti met zeevruchten) en de olive ascolane (de beroemde gevulde olijven volgens recept uit Ascoli), 
met verder een grote keus uit gerechten van het a la carte menu. 

• HOUTOVEN: staan onze meesterpizzabakkers klaar voor u om heerlijke pizza’s en focaccie te maken, bereid met 
biologisch meel e natuurlijk gist.

• BABY MENU’: onze bijzondere aandacht gaat uit naar onze allerkleinste gasten met het ‘Baby Menù Zorretto’ en 
daarbij houden we rekening met elke speciale vraag voor overgevoeligheid voor voeding  (gluten, allergie, enz…).

• MAXI SCHERM: om sportevenementen en meer te kunnen volgen in de frisse en gezellige zaal.

• AFHAAL SERVICE: voor die, die er van houden om op de standplaats of in de bungalow te eten, hebben wij ook 
een afhaal service, net zoals ook een market met verse producten en een hoekje met streekgerchten van het Piceno.
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Don Diego Camping Village…….blij u te verwelkomen!

De DON DIEGO CAMPING VILLAGE
aanbevolen door 

GROTTAMMARE

SEDERT 22 JAAR
“BLAUWE VLAG”

SCHONE ZEE

€ 19,50

€ 18,50

€ 29,50

€ 28,50

(+39) 0735 581285
www.campingdondiego.it
www.facebook.com/campingdondiego


