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Presentatie 150 jarig bestaan MC

U kunt in de Marineclub terecht voor een
kop koffie, borrel, lunch, diner, receptie,
reünie, bruiloft of een andere feestelijke
aangelegenheid. In het grand café treft
u een informele sfeer aan en hanteren wij
geen tenuevoorschriften. Voor een wat
formelere sfeer is ons a la carte restaurant
uitermate geschikt, daar gelden echter wel
tenuevoorschriften, nl: “correcte kleding”.
Verder beschikken wij over 1 grote
vergaderruimte en 3 kleine vergaderruimtes.
Voor meer informatie of reserveringen kunt
u contact opnemen via 0223 614225/657688.

Cees Rondèl, voorzitter van De Stichting
Afgestoft (multifunctionele stichting
op het gebied van de historie van Den
Helder) heeft samen met Arie Booy een
presentatie samengesteld over het
150 jarig bestaan van de Marineclub
in 2018. Op dinsdag 3 oktober bent u
van harte welkom om deze presentatie
bij te wonen. Om 17:30 uur zal de eerste
borrel u aangeboden worden door de
Marineclub. Om 18:00 uur begint de
presentatie en aansluitend kunt u
gebruik maken van een 2 gangen
diner voor maar € 14,50. Reserveren
voor presentatie en diner is gewenst.

Nieuwsbrief
Blijf digitaal op de hoogte van onze
nieuwtjes en evenementen, geef je
e-mail adres door via:
am.wilhelmus@mindef.nl

Duits Bierfest
Op zaterdag 28 oktober nemen we
u mee naar ons buurland Duitsland.
Ontvangst om 18:30 uur met een Duits
glas bier of wijn naar keuze. Vervolgens
serveren wij een drie gangen menu
met typische Duitse gerechten zoals
ham-worst plankje, sauerkraut en
apfelstrudel. Prijs € 21,50 p.p. (incl.
aperitief en menu). Locatie grand café!

Zaterdag 30 september staat er een Spaans
Tapas buffet met o.a. paella op het
programma. Om 18:30 uur ontvangst met
een mooi glas Spaanse wijn in het grand
café, waarna u aansluitend kunt genieten
van allerlei Spaanse lekkernijen.
Prijs € 21,50 (incl. aperitief en buffet)
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Zaterdag 4,11,18,25 & woensdag 15
november kunt u weer reserveren voor
één van onze wildavonden. Bekijk de
agenda op onze website voor meer
informatie www.marineofficiersclub.nl

Gala Kerstdiner (Live muziek)
Op zaterdag 16 december brengen
wij u voor de 2de keer in kerstsferen
tijdens ons gala kerstdiner. Inloop tussen
18:00-19:00 uur. Prijs € 49,50 incl. glas
champagne & 5 gangen kerstdiner.
Tenue: gala of jasje/dasje

www.marineofficiersclub.nl

• Zaterdag 30 september
Spaans Tapas buffet
• Dinsdag 3 oktober
Presentatie 150 jaar MC door
Cees Rondèl en Arie Booy
• Zaterdag 28 oktober
Duits Bierfest
Let op wijziging in data live
muziek wildavonden!!
• Zaterdag 4 en 11 november
Wildavonden
• Zaterdag 18 & 25 november
Wildavonden met live muziek
• Woensdag 15 november
Wildavond
• Zaterdag 16 december
Gala Kerstdiner
• Do 21 dec t/m ma 8 jan
Winterverlof (gesloten)

OPENINGSTIJDEN MC

Wildavonden

Spaans Tapas buffet

AGENDA

●

DINSDAG T/M VRIJDAG
OPEN VANAF 10:00
KEUKEN VAN 11:00-21:00 UUR
ZATERDAG OPEN VANAF 17:00 UUR
VOOR VERGADERINGEN GAAN
WE EERDER OPEN.
ZONDAG & MAANDAG
GESLOTEN!
( UITZONDERINGEN BESPREEKBAAR)

VOLG ONS!

reserveren 0223-614225/ 657688

