Voorjaar 2018

Nieuwsbrief Marineclub
150 jarig bestaan Marineclub

Ladies From The Languedoc

Op woensdag 26 september bestaat de
Marineclub 150 jaar en dat willen wij
natuurlijk samen met u vieren. Er zal deze
dag een feestelijke activiteit gehouden
worden, waarvan de invulling nog volgt.
Tevens zullen wij in het nieuwe jaar van start
gaan met een “speciale spaaractie “,
die in het teken zal staan van het 150 jarig
bestaan! Bij iedere (privé) besteding van
€ 15,- ontvangt u een stempel. Wanneer uw
kaart vol is bij een totaal bedrag van €150,ontvangt u een mooie fles wijn speciale
“ Marineclub Selection”.

Deze fantastische avond is een ode aan
de Languedoc. Speciaal voor deze
avond komen Katie Jones & Catherine
Keohane over uit de Languedoc om u te
vertellen over hun passie en werk, het
produceren van wijn! Zaterdag 24 maart,
een mooie avond vol informatie,
gezelligheid en bovenal mooie wijnen en
gerechten uit de Languedoc die elkaar
zeker zullen complementeren. Om de
avond feestelijk van start te laten gaan,
kunt u een fles bubbels sabreren.
Vanaf 4 personen een standaard fles
en vanaf 10 personen een magnum.
Reserveren kan via 0223 614225/ 657688
of marineclub@mindef.nl

Nieuwsbrief
Blijf digitaal op de hoogte van onze
Nieuwtjes, acties & evenementen,
geef je e-mail adres door via:
marineclub@mindef.nl

KATIE
JONES

Woensdag 14 februari, de dag om even stil
te staan bij een (stille) liefde en hem/haar
te verrassen met een romantisch diner in
de Marineclub. In het grand café kunt u
genieten van een gezellige informele sfeer
onder het genot van een romantisch 3
gangen diner. In het restaurant serveren wij
een stijlvol 4 gangen diner. Wij verwelkomen
u om 18:30 uur met een liefdevol aperitief.
Grand Café prijs € 25,- (aperitief en 3 gangen
menu), restaurant prijs € 35,- (aperitief en 4
gangen menu).
Heeft u vanavond géén tijd dan is een
dinerbon v.d. Marineclub ook een leuk idee!

●

Nieuwsbrief

• do 21 dec t/m di 9 jan
Winterverlof (gesloten)
• Dinsdag 16 januari
Nieuwjaarsborrel/buffet
• Woensdag 14 februari
Valentijn
• Zaterdag 24 maart
Ladies From The Languedoc
• Donderdag 26 april
Heildronk
• Zaterdag 26 mei
Lam & Asperges
• Woensdag 26 september
150 jarig bestaan Marineclub

Valentijn

@DeMarineclub

AGENDA

●

CATHARINE
KEOHANE

OPENINGSTIJDEN MC

Lam & Asperges
In de lente mogen lam & asperges
uiteraard niet ontbreken op de
menukaart. Zaterdag 26 mei staan deze
ingrediënten daarom centraal tijdens de
thema avond in ons restaurant. Ons
keukenteam onder leiding van chef kok
Marcel Ramp stelt een mooi menu
samen en onze sommelier Desiré
Kuikhoven zorgt voor een mooie
balans tussen menu en wijn.
Aanvang 18:30 uur, prijs € 27,50
(incl. aperitief en 4 gangen menu).

www.marineofficiersclub.nl

• Vrij 20 juli t/m di 14 aug
Zomerverlof (gesloten)

●

DINSDAG T/M VRIJDAG
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)

VOLG ONS!

reserveren 0223-614225/ 657688

