Voorjaar 2017

Nieuwsbrief Marineclub
Nieuwe a La carte kaart
Direct na het winterverlof op dinsdag 10
januari, gaan we weer uitgerust en fris van
start met een nieuwe a la carte kaart. Ook
nieuwsgierig naar onze nieuwe kaart?
Reserveren kan via 0223 614225/ 657688

Klassieke Franse keuken in een
modern jasje
Zaterdag 25 maart hebben wij een
prachtige culinaire avond op het
programma staan “ De Klassieke Franse
keuken in een modern jasje”,
geinspireerd op de moderne Franse
haute cuisine. U kunt kiezen uit een 3-,
4- of 5 gangen menu. Bent u een
wijnliefhebber, dan maakt u deze
avond kennis met de diversiteit aan
smaken van verschillende regio’s.
Aanvang 18:30 uur. 3 gangen menu
€ 28,50/ 4 gangen menu € 32,50/
5 gangen menu € 37,50.

• 22 december t/m 9 januari
Winterverlof (gesloten)
• Dinsdag 10 januari
Nieuwe a la carte kaart
• Zaterdag 21 januari
Thaise avond
• Dinsdag 14 februari
Valentijn
• Zaterdag 25 maart
Klassieke Franse keuken in
een modern jasje
• Zaterdag 22 april
Proef Noord Holland

Proef Noord Holland

Thaise avond

Agenda

Op zaterdag 22 april laten wij u
De Thaise keuken staat bekend
• Zaterdag 20 mei
kennismaken met het mooie Noord
om haar hoge voedingswaarde
Lam & asperges
Holland. Voor het menu
en haar harmonieuze mix van
Nieuwsbrief
gebruikt ons keukenteam • Do 22 t/m zo 25 juni
smaken. Het gebruik van verse
Blijf digitaal op de hoogte uitsluitend de beste
Sail
kruiden, geurige specerijen en
producten uit Noord
van
al
onze
nieuwtjes
en
andere natuurlijke smaakHolland. Wij verwelkomen •Vrij 21 juli t/M ma 14 augustus
evenementen,
geef je
toevoegingen. Wij serveren
u
u om 18:30 uur met een
e-mail adres door via:
Zomerverlof (gesloten)
zaterdag 21 januari een
aperitief, waarna u van
informeel Thaisbuffet in het
am.wilhelmus@mindef.nl
een 4 gangen menu kunt
OPENINGSTIJDEN MC
grand café. Vanaf 18:30 uur
genieten. Prijs € 27,50 p.p. ( VANAF 1 FEBRUARI 2017 )
bent u welkom voor het aperitief.
(incl. aperitief en menu).
DINSDAG T/M VRIJDAG
Prijs € 24,50 p.p. (aperitief & buffet).

Lam & asperges

Valentijn
Dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag,
de dag waarop geliefden elkaar extra
aandacht geven. Verras uw Valentijn met
een informeel 3 gangen diner in het grand
café of een formeel 4 gangen diner in het
restaurant! In het Grand café aanvang om
18:30 uur. Prijs € 25,- p.p. (aperitief & menu).
In het restaurant aanvang 18:30 uur.
Prijs € 35,- p.p. (aperitief & menu).

Marineclub

●

Nieuwsbrief

●

Zaterdag 20 mei kunt u genieten van
het witte goud in combinatie met lam.
Om 18:30 uur verwelkomen wij u met
een aperitief, waarna u kunt genieten
van een 4 gangen menu. Prijs € 27,50
(inclusief aperitief & menu).

VAN 10:00-24:00 UUR
KEUKEN VAN 11:00-21:00 UUR
ZATERDAG VAN 17:00-24:00 UUR
VOOR VERGADERINGEN GAAN
WE EERDER OPEN.

ZONDAG & MAANDAG GESLOTEN!
( UITZONDERINGEN BESPREEKBAAR)

Barbecue masterclass

VOLG ONS!

Op zaterdag 1 juli houden wij een
barbecue masterclass, invulling volgt.

DE MARINECLUB

www.marine-officiersclub.nl

●

reserveren 0223-614225/ 657688

