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Sterren aan de Maas - Culinair avondje uit op het water

Avondje uit op het water
Uw gastheer en gastvrouw Michèl & Ann Sterren serveren met hun klasse, vriendelijkheid en doldwaze acties, muzikale gerechten om uw
diner een extra dimensie te geven.

De avond
Welkom op deze bijzondere avond met een héél speciaal tintje! Tijdens dit diner verzoeken wij u vriendelijk dit prachtige etablissement te
helpen… want met uw medewerking kunnen zij de befaamde MichelAnn-ster verdienen!
Met uw inzet, smaakervaring, medewerking, feestelijkheid, meezing halte, danskwaliteiten en tafelmanieren, kan het schip een heuse Ster
verkrijgen!
Uw Gastheer en Gastvrouw Michèl & Ann Sterren serveren met hun klasse, vriendelijkheid en doldwaze acties, muzikale gerechten om uw
diner een extra dimensie te geven terwijl zij deze locatie onderzoeken op sterallures die mogelijk sterwaardig zijn.
U maakt zelf een keuze uit een muzikaal meer-zangendiner, aangevuld met interactieve bijgerechten. Daarnaast vindt u dagspecialiteiten op
de menukaart die speciaal voor u enkel op deze bijzondere avond worden geserveerd. Naar eigen smaak kan zo elke tafel hun favoriete
muzikale gerecht kiezen. Deze gerechten zullen geheel in stijl van het menu, geserveerd worden uit onze muzikale sterrenkeuken. Dus help,
doe, zing en dans mee op een muzikaal menu naar úw keuze, kies smaakvolle gerechten die u wil horen en verdien een ster voor ‘de
Ameland’.
Voorgerecht:
Seizoenssoep door de koks uitgeserveerd
Brood, boter en diverse smeersels op tafel
Hoofdgerecht:
Kabeljauw met mosterdsaus
Pasta nero
Courgette en boswortel
Diamanthaas met sherryroom
Aardappeltaartje met salie en fleur de sel
Groene asperges en boswortel
Vega: pasta nero met gekonfijtte cherrytomaten, courgette linten en tomatenroom
Nagerecht:
Pure chocolade mousse met slagroom en amarene kersen

Programma
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19:30 uur Inschepen
20:00 uur Vertrek
23:00 uur Einde avond

Bij dit uitje op het water is inbegrepen:
Prijs: € 71,50 p.p. inclusief buffet en exclusief drank op basis van minimaal 2 personen.
Prijs € 91,50 p.p. inclusief buffet en inclusief drank
Data:
06 juni 2020
03 oktober 2020: Oktoberfest editie
07 november 2020
12 december 2020 Kersteditie (Tijdens de Kerst-editie hanteren wij een toeslag van € 10,00 p.p.)
17 december 2020 Kersteditie (Tijdens de Kerst-editie hanteren wij een toeslag van € 10,00 p.p.)

Voorwaarden
Voorwaarden
Leveringen volgens de algemene en nautische voorwaarden. Prijzen en prijswijzigingen voorbehouden.
Toegangsbewijs
Neem uw factuur mee, dit is uw hoofdtoegangsbewijs. U wordt vermeld op een gastenlijst. Vervolgens verifiëren wij van te voren de betalingen
en melden dit op de gastenlijst.
U heeft pas toegang tot het schip als uw betaling bij ons binnen is.
Annulering
Betalings- en annuleringsvoorwaarden ontvangt u samen met de bevestiging na reservering of zijn op te vragen bij onze reserveringsafdeling.
De prijs van deze dinnershow in Rotterdam is geldig tot en met 21 december 2020.
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