SPARTA
ROTTERDAM

FC DEN BOSCH

DATUM: ZONDAG 16 SEPTEMBER 20I8
AANVANG WEDSTRIJD: 14:30 UUR
Brasserie Kasteel Spangen geopend vanaf 12:30 uur
Luxe drie gangen menu ALL IN voor €65,- per persoon

NAAM:
WEDSTRIJD:
CONTACTPERSOON:
EMAIL:
TELEFOON:
AANTAL GASTEN:
OPMERKINGEN:

DRIE GANGEN LUNCHMENU ALL-IN € 65,Na de 2-0 overwinning van afgelopen vrijdag staat op
zondag 16 september de volgende thuiswedstrijd alweer op
het programma. Dit keer heeft onze chef-kok een heerlijke
driegangenlunch voor u samengesteld.
Voorgerecht
Carpaccio van zalm met gebakken coquilles, avocado
crème, een gepocheerd kwartelei, kruidensla en
Citrusvinaigrette
Hoofdgerecht
Gebakken kabeljauwfilet met een puree van tuinerwtjes,
gegrilde courgette, linguini en een citrus botersaus
Dessert
Rood-wit fruit cocktail met yoghurt bavarois en verse mint

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 reserveringen 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.

