
NAAM:

WEDSTRIJD:

CONTACTPERSOON:

EMAIL:

TELEFOON:

AANTAL GASTEN:

OPMERKINGEN:

SPARTA 
ROTTERDAM

JONG FC UTRECHT

DATUM: VRIJDAG 9 NOVEMBER 20I8 

AANVANG WEDSTRIJD: 20:00 UUR
Brasserie Kasteel Spangen geopend vanaf 18:00 uur 

Luxe tweegangenmenu ALL IN voor € 49,50 per persoon

LUXE TWEEGANGENMENU ALL-IN € 49,50
De bladeren vallen van de bomen en de dagen worden 
kouder. De herfst is nu echt begonnen! Onze chef-kok 

heeft voorafgaand aan de wedstrijd Sparta Rotterdam - 
Jong FC Utrecht een heerlijk tweegangenmenu voor u 
voorbereid. Kom lekker opwarmen in Brasserie Kasteel 

Spangen en proef de herfst!

Wij serveren een tweegangenmenu voor €49,50 per 
persoon. Voor een meerprijs van € 5,- per persoon 
verzorgen wij voor u een heerlijk driegangenmenu.

Voorgerecht
Gemarineerde Albacore tonijn met een salsa van tomaat, 

creme van artisjok, kruidensla en krokante panchetta

Hoofdgerecht
Gebakken hazenrugfilet, mousseline met truffel, 

geroosterde wintergroenten en een saus van rode port en 
oesterzwammen

DESSERT OPTIONEEL*
Poire belle Hélène

RESERVEREN GEWENST!
Genoemde prijzen zijn inclusief btw

Betaling in het restaurant geschiedt met pin of contant 



BEDANKT VOOR UW RESERVERING
U KUNT UW RESERVERING OPSLAAN EN MAILEN NAAR:
SPARTACATERING@VANDERLINDECATERING.NL

Bestellingen en reserveringen

*  Reserveringen of bestellingen dienen altijd per e-mail
aan spartacatering@vanderlindecatering.nl te geschieden.
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 06 14 42 76 40

*  De reserveringen voor het restaurant ontvangen wij graag
uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de speeldag,
voor 12 uur ’s middags.

*  Bij het eventueel annuleren van bestellingen of reserve- 
ringen binnen twee werkdagen voor de speeldag, berekenen
wij 50% van de kosten. Indien u en uw gasten geheel
afwezig zijn, berekenen wij 100% no-show kosten.

* Bij wijzigingen van wedstrijddatum- of tijdstip blijft de
reservering/bestelling niet staan en zal deze automatisch
geannuleerd worden voor de wedstrijd op de gewijzigde
datum.

* Brasserie Kasteel Spangen is ten allen tijde twee uur
voorafgaand aan de wedstrijd geopend. Wanneer de
wedstrijd last-minute word afgelast en u en uw gasten zijn
geheel afwezig zullen de kosten vooralsnog aan u worden
doorberekend.

-  Wij kunnen rekening houden met vegetariërs en/ of dieetwensen.
Wij horen dit graag van te voren. Dit gelieve aan te geven onder het kopje
‘opmerkingen’.- Voor de kleine Spartanen kunnen wij uiteraard zorgen
voor een kindermenu. De kosten voor het kindermenu bedragen € 15,00
(incl. btw) p.p.
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