Restaurant Aqua Oude wetering

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 16

Een nieuwe menukaart
Geachte gast,
Per heden is onze menukaart voor de lunch en diner weer aangepast. Zo'n keer of 4 per jaar,
afhankelijk van het seizoen, passen wij de kaart aan zodat wij u regelmatig iets origineels
kunnen voorschotelen.
Leest u maar...
,

Nieuwe menukaart
Op onze menukaart vindt u vanaf heden onder meer Bawykov
zalm met kervelbavarois en ingelegde uitjes, een steak tartare
met srirachamayonaise, maar ook een mooi rose gegrilde
tonijnsteak met een Nicoisesalade en remouladesaus,
Parelhoen onderhuids gevuld met truffeltapenade of een
huisgemaakt chocoladetaartje met pistache-ijs. Dit is zomaar
een greep. Indien u de hele menukaart wilt zien neem dan even een kijkje op de website.
Ook onze lunchkaart is weer aangepast aan het seizoen en is op de website te bekijken.
Klik hier voor de website.

Brunchen tijdens de feestdagen
Nogmaals maken wij u attent op het volgende: Op 1e
Paasdag, Moederdag en 1e pinksterdag serveren wij een
feestelijk en gevarieerd brunchbuffet. Genieten met het hele
gezin in een ongedwongen sfeer van een uitgebreid buffet met
voor elk wat wils!
Wij serveren de brunch vanaf 11 uur.
Prijs 27,50 p.p. (inclusief koffie; thee, melk en jus d'orange)
Kinderen tot 12 jaar 17,50 p.p.
De brunch is uit te breiden met een feestelijk glas bubbels voor 5,25 per glas
Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag serveren wij geen brunch, maar zijn we wel geopend.

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.

