
BOEK NU!

MET EEN
E-CHOPPER TOUR
BORREL OF DINER!

WWW.UNCLEBUCK.NL
LEES MEER

Met de E-Choppers van Uncle Buck tour jij o.a. door de Strabrechtse 
heide, de Heihorsten, Someren, Heeze, Geldrop en veel meer! 

Speciale wensen?
Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons 

op via www.unclebuck.nl of bel naar 0493-843224

E-Choppers zijn vanaf 2 personen te reserveren van woensdag t/m zondag 
vanaf 11:00 uur. Maandag of dinsdag mogelijk in overleg.

Reserveren via www.unclebuck.nl

Uncle Buck, 
Wilehelminaplein 9B, 

5711 EK, Someren
Tel: 0493-843224

www.unclebuck.nl

HOWDY, COWBOYS AND GIRLS!  

RESERVEER EEN TOUR!

Zin in een ritje op een E-Chopper? Dan hebben we iets leuks voor stoere dames 
en heren!  Met de E-Choppers van Uncle Buck tour jij onder andere door de 
Strabrechtse heide, de Heihorsten, Someren, Heeze, Geldrop en veel meer! 



ARRANGEMENTEN & PRIJZEN

Zie website voor wisselend menu

2,5 uur onbeperkt Budweiser, huiswijn & frisdrank met heerlijke royale borrelhapjes

3 overheerlijke cocktails met heerlijke royale borrelhapjes

2,5 uur onbeperkt alle bieren, alle wijnen, frisdrank, koffie, thee en heerlijke royale 
borrelhapjes

Onbeperkt (Rosé)bier, fris, huiswijn, koffifie en thee voor €6,50 p.p. per uur extra.

Onbeperkt alle (speciaal)bieren, mixdranken, alle wijnen, fris, koffifie en thee voor 
€10,50 p.p. per uur extra.

Uncle Buck 3-gangen Menu €49,50 p.p.

Voor de avonturiers...

Uncle Buck Borreltour Regular €49,50 p.p.

Uncle Buck Cocktailtour €49,50 p.p.

Uncle Buck Borreltour Exclusive €57,50 p.p.

- Incl. Drank Regular

- Incl.Drank De Luxe

Na het heerlijk uitwaaien op de E-Chopper en het verkennen van de schitterende 
omgeving die Someren te bieden heeft, is het natuurlijk tijd om even lekker te genieten 

van een hapje en een drankje! Hiervoor hebben we speciale 
E-Chopper arrangementen samengesteld.

Heb je als voorkeur om niet aan een vaste route verbonden te zijn? 
Dit is geen enkel probleem! De E-chopper beschikt namelijk over een universele 

telefoonhouder waardoor je de weg gemakkelijk terug kunt vinden naar je startlocatie 
met behulp van Google Maps. 

Als je een E-Chopper wilt besturen ben je verplicht in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs of brommercertificaat.

E-Chopper arrangement 2,5/ 3 uur met:

E-Chopper arrangement 2,5/ 3 uur met:

16+ scooter rijbewijs
Kleine cowboys & cowgirls kunnen achter op!

E-CHOPPER ROUTE

“Het enige wat jij onderweg hoeft te doen is te genieten 
van de wind die door je haren raast!“

Maak kennis met de mooie omgeving door middel van een route die wij je 
aanbevelen. Hierdoor maak je kennis met alle bezienswaardigheden die in de regio 

rondom Someren te zien zijn.


