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Dinnershow op het water in Rotterdam met Meisjes en Matrozen

Dinnershow op het Water
is een programma geschikt voor de kroeg, het theaterdiner en personeelsevenement. Twee meisjes en twee matrozen brengen U terug naar
de sfeer van een grote havenstad in de vorige eeuw. De avond veranderd echter langzaam in de havenkroeg van nu! Zeemansliederen met
een lach en traan, de opwinding van de “warme” havenbuurt en de verleidelijke meisjes met hun geweldige stemmen zorgen voor de juiste
stemming.

Meisjes en Matrozen
Een avond om nooit te vergeten, waar je samen naartoe kunt, met je bedrijf, vier je verjaardag of vrijgezellenfeest, alles kan op het grootste
partyschip van Rotterdam!
“Meisjes & matrozen” is een programma geschikt voor cafe, en theaterdiner.
Twee meisjes en twee matrozen brengen U terug naar de sfeer van een grote havenstad in de vorige eeuw. Tijdens dit diner verandert de
havenkroeg langzaam naar een dinersalon in de “warme” buurt. Zeemansliederen met een lach en een traan, het opwindende van het
havenkwartier en verleidelijke meisjes van plezier die met hun geweldige stemmen zorgen voor de juiste stemming. Verlangen, wanhoop en
passie staan u te wachten tijdens dit diner.
Verloren gewaande liedjes, natuurlijk de bekende havensongs en tijdloze hits zorgen voor een avond “zeebonkensentiment”.
Meisjes & matrozen” wordt gespeeld door twee acteurs/zangers en twee actrices/zangeressen. De show is inclusief geluid, licht, decors.
“Meisjes & matrozen werkt met orkestbanden en live instrumenten.
Repertoirelijst op aanvraag.
Globale opbouw dinershow:
- Ontvangst door de cast met een remedie op zeeziekte.
- Terug in de tijd
- Voorgerecht
- De grote vaart
- Hoofdgerecht
- Ode aan de meisjes van plezier
- Nagerecht
- Heimwee naar Katendrecht

Buffet
Voorgerecht: Garnalensalade van noorse garnalen met appel,ui en kerriemayonaise
Buffet :
Salades:
- Mediteraanse salade met Bulgar
- Fusilli Salade met tomaat, paprika en olijven
- Peulvruchtensalade met soja, adukibonen en Thaise dressing
- Hoekschewaardse aardappelsalade met bosui en spek
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Hoofdgerechten:
- Kalfswang met kreeftensaus, en enokipaddelstoelen
- Sukade in port en paddestoelen
- Beenham met een honing-mosterdsaus
- Gamba’s in huisgemaakte tomatensaus
Bijgerechten:
- Seizoengroenten
- Rijst met Noten
- Aardappeltaartje met salie en fleur de Sel
- Penne pasta in olijfolie
Nagerecht: Witte chocolademousse met karamelsaus en kletskop

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

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Ontvangst
Knabbelgarnituur op tafel
Uitgebreid buffet
Live entertainment
Havencruise

Prijs: € 77,00 p.p. op basis van minimaal 2 personen.
Prijs: € 99,00 p.p. inclusief drankarrangement

Data:
28 juni 2019
4 oktober 2019

De prijzen van dit arrangement zijn geldig op de aangegeven data.
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