KERST 2019, de december nieuwsbrief
TWINparties, de KERSTeditie
Op 22 december 2019 sluiten we het jaar af met de topper van
TWINparties dé KERSTeditie. Al weer een paar jaar presenteren we dan
het KERSTmenu (rainbow Walking Diner) hebben we een optreden (Astrid
Akse en Tessa Boomkamp) en staan onze DJ’s (Sandra en Raphaella
Brown) weer te trappelen om jullie lekker te laten dansen. Een drukke en
volle editie en daarom is TWINparties open tot 24:00 uur. Dus extra
lang !!
Ondertussen hebben we 75% van de kaarten verkocht. Wat ontzettend
leuk dat er weer zoveel animo is.
Mee-eten kost inclusief entree 26 euro (4 gangen) en kom je alleen
feesten dan kost dat 10 euro
Kaarten koop je via de achteromroute (stuur even een e-mailtje), via de
website of door op deze link te klikken : https://www.chipta.com/tickets/
event/24515/twinparties-utrecht-22-dec-2019-de-kersteditie-met-live-astridakse-tessa-boomkamp/
Aan de vrouwen die alleen komen feesten vragen we of zij vanaf 7 uur
willen komen zodat het diner de ruimte heeft. (dit is niet verplicht maar
een vraag) Tijdens het eten draaien we kerst muziek en rond 7 uur treden
Astrid Akse en Tessa Boomkamp op als overgang naar het feest.
TWINparties Utrecht
Hofman Cafe - Janskerkhof 17a Utrecht
(na 6 uur is het gratis parkeren in het centrum van Utrecht)
Kerstmenu plus Entree is 26 euro
Alleen feesten kost 10 euro
Kerst is bijzonder feest. Hoe het ook voor ieder persoonlijk is…… wij
hopen dat je een hele fijne Kerst hebt en we wensen jullie allemaal een
feestelijk en reislustig, maar bovenal gezond 2020 toe !!
Marleen Travel Women
Brenda TWINparties

Menu TWINparties
de KERSTEDITIE 22 dec 2019
ROOD
ORANJE
GEEL
L GROEN
D GROEN
BLAUW
PAARS
ROZE

Bruscetta met gereookte rib-eye en truffeldressing
Gebakken zalmmoot met saffraan risotto en salsa
verde.
Pompoen muffin met gruyere kaas (v)
Green pea soup met bacon crum
Green pea soup met VEGA crum
Quice van bospaddestoelen en blauwaderkaas (v)
Picanha met truffelaardappel puree en chimichurri
Rivierkreeft salade met toast.

Deelname kost 20 plus 6 euro entree. Hiervoor krijg je 3 gerechten naar
keuze uit het menu en een toetje. Wil je er meer dan 3 gerechten komt er
per gerecht 6 euro bij. 3 gerechten vormen een bescheiden maaltijd. Grote
eters wordt geadviseerd een bijgerecht en/of 4e gerecht te kiezen.
Geef je keuze door per email info@brendaoosterbaan.nl. Noem alleen de
kleuren. Bijgerechten zoals Huisgemaakte friet 3.50 Chilli cheese fries 6.50,
Frisse salade 3,00 of Geroosterde seizoensgroenten 4,00, bestel je op de
avond zelf. Let op: je betaalt die avond ook entree 6 euro. Uiteraard kunt
je ook alleen voor het feest komen je betaalt dan 10 euro entree voor deze
extra lange kersteditie.
22 december vanaf 17:00 uur tot 24:00 uur met DJ MissT (Sandra) en DJ
Brenda en een live optreden van Astrid Akse.
LET OP Deelnemers aan het Kerstdiner moeten er uiterlijk 17:30 uur zijn.

