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2 jaar restaurant Aqua!
Geachte gast,
3 juli j.l. bestond Aqua al weer twee jaar! Mede door de Covid perikelen waren het twee
hectische jaren. Verplichte sluitingen en beperkingen zijn, zeker in de beginfase van een
onderneming, niet de dingen waar je op hoopt. Maar ondanks dat kijken we met trots terug op
waar we nu staan. We hebben inmiddels een trouwe klantenkring opgebouwd die ons zeer
regelmatig weet te vinden. Waarvoor onze dank!
In verband met dit 2-jarig bestaan organiseren wij de hele maand juli onder de noemer Aqua
aan Zee! een vis en schaaldierenfestival. En er is natuurlijk ook een nieuw maandmenu.
Leest u maar...

Aqua aan Zee!
In verband met ons 2-jarig bestaan staat de hele maand juli in
het teken van mooie producten uit de zee. Waan je op een
terras in het Franse zuiden en geniet van heerlijke gerechten
bereid met kreeft, oesters, mosselen enz.
Klik hier voor de Aqua aan Zee menukaart

Maandmenu juli
Bij de samenstelling van het maandmenu van deze maand
heeft de chef zich laten inspireren door diverse internationale
keukens. Een vleugje Japans, maar ook de Italiaanse en
Franse keuken komen aan bod. Bij het menu hebben wij weer
een aantal bijpassende wijnen uitgezocht.

JULI MENU

TATAKI
Tonijn | guacamole | coriander | sesam kletskop
***
ZEEUWSE MOSSELEN
Risotto | schaaldierensaus
(Extra tussengerecht, supplement 7,50, los besteld 13,50)
***
TOURNEDOS VAN MAISKIP
Pruimen | pistache | madeirasaus
***
VANILLE PANNACOTTA
Gemarineerd rood fruit | frambozensorbet

Menuprijs 3 gangen 36,50 p.p.
Menuprijs 4 gangen 44,00 p.p.

Diner Cadeau Cheques
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen! Wat geef je
iemand die alles al heeft? Wij bieden de oplossing in de vorm
van een Diner Cadeau Cheque. Deze cheques zijn in het
restaurant verkrijgbaar voor elk door u te bepalen bedrag of
ter waarde van een aantal personen. Bestel de cheque vooraf
en wij leggen hem voor u klaar.

Tot ziens in Aqua!
Ingrid, Peter en de medewerkers
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@restaurant-aqua.nl toe aan uw adresboek.

