
WEDSTRIJD 
SPARTA ROTTERDAM - ADO DEN HAAG

DATUM: ZONDAG 23 APRIL 2017 
AANVANG WEDSTRIJD: 14:30 UUR

Brasserie Kasteel Spangen geopend vanaf 12:30 uur
Luxe uitgeserveerd brunch voor €32,50 p.p. exclusief drank en 
BTW.

NAAM:

WEDSTRIJD:

CONTACTPERSOON:

EMAIL:

TELEFOON:

AANTAL GASTEN:

OPMERKINGEN:

BRASSERIE MENU 
SPARTA - ADO DEN HAAG

Vanaf etagères serveren wij
mini belegde broodjes en luxe

mini sandwiches

Daarnaast serveren wij de volgende 
fingerfood gerechtjes:

Asperge/pastasalade met gerookte 
Noorse zalm, honingdressing en

scharrelei met peterselie
*

Gebonden aspergesoep met 
basilicumroom

*
Gegrilde zeebaars met zeekraal 

mousseline
*

Briochebroodje pulled chicken met 
coleslaw en tomatenchutney

*
Puntje appeltaart met kaneelroom



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

Bestellingen en reserveringen

*  Reserveringen of bestellingen dienen altijd per e-mail
aan dmsparta@vanderlindecatering.nl te geschieden.
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 0641 56 11 33

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

*  Indien u de bestelling later bij ons plaatst, zullen wij alles in
het werk stellen, om dit voor u mogelijk te maken, tegen
last-minute kosten van 10% over de totaalsom van de extra
bestelling.

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

-  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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