Festival des Amuses
€ 58.00 p.p.
In een ongedwongen atmosfeer worden u en uw gasten ontvangen met een
welkomstdrankje. Eenmaal een plaatsje te hebben gevonden in onze loungezaal zullen uw
gasten getrakteerd worden op een kopje koffie of thee met onze zoete amuse lekkernijen.
Afhankelijk van uw entertainment zal er op de achtergrond gezellige muziek ten gehore
worden gebracht.
Zodra uw gasten voorzien zijn van een drankje zullen wij de eerste amuses serveren,
variërend van oesters en gamba’s tot serranoham en carpaccio. De gehele avond zal het u
aan niets ontbreken.
De avond zal afgesloten worden met een grand dessert. Onze kok zal in de zaal kersen
flamberen en deze serveren met een omelet Siberiëne. Onze gastheren en vrouwen bieden
u en uw gasten daarbij een kopje koffie of thee aan om de avond af te sluiten.
Dit arrangement is all inclusive op basis van het Hollands plateau.

Amuses
Chocolademousse
Chocolade lolly’s
Marshmallows
Assortiment van Belgische bonbons
Assortiment van roomboterkoekjes
Zeeuwse oesters met citroen
Gamba garnalen met cocktail saus
Amuselepel met romige zalmmousse
Serranoham met frisse zoete meloen
Italiaanse olijven en tomaatjes
Assortiment van salami’s en andere worstjes
Gerookte zalmfilet
Krabsalade
Sushi met dippers

Entertainment bij Festival des Amuses
€ 3250,00 Enge Buren
Achter Enge Buren gaan drie multi-instrumentalisten schuil, die prachtig driestemmig zingen
en uitblinken in persiflages en karikaturen. Naast eigen composities lenen ze bekende
popnummers en geven daar met absurdistische teksten en arrangementen een eigen draai
aan. Het publiek wordt meegenomen op een wonderbaarlijke reis door de (pop)muziek en
beleeft samen met Enge Buren hilarische en soms ontroerende momenten.
Naast humoristische nummers, staan er ook aangrijpende en ‘scherpe’ liedjes op hun
repertoire. Kortom; een nieuwe chaotische doch harmonieuze en zuivere explosie van tig
liedjes, allemaal verwerkt tot een energieke, muzikale show.
Voor meer informatie: www.engeburen.nl
€ 1850,00 Feel Good Band
FeelGood! is in januari 2006 opgericht door pianist/arrangeur Ad Moelands. Na 9 jaar de
band Nice & Easy geleid te hebben, vond hij het tijd worden voor wat anders. Samen met de
zanger van Nice & Easy, Larry de Jonge, is hij een nieuwe band gestart met als doel een zo
breed mogelijk repertoire. U moet dus niet vreemd opkijken als u na Jump van Van Halen
getrakteerd wordt op Vrienden voor het Leven van Jan Smit en vervolgens staat te swingen
op een van de allernieuwste hits uit de Top 40.
Zo divers als het repertoire, is de veelzijdigheid van de muzikanten van FeelGood! Wordt er
bijvoorbeeld countrymuziek gespeeld, dan neemt de gitarist plaats achter zijn pedal
steelguitar. Accordeon gewenst? Geen probleem, de pianist/toetsenman hangt hem zo om
en bespeelt hem alsof hij nooit anders gedaan heeft om daarna zijn stem te verheffen om
Proud Mary te gaan zingen.
Voor meer informatie: www.feelgoodband.nl
€ 2795,00 Rob van Daal avondvullend
Rob van Daal heeft in de afgelopen jaren verschillende albums en singles uitgebracht.
Enkele uitschieters zijn natuurlijk;
"He Trut", "Valeria", "Ik ga leven", "Ik wil een kus", "Natalie" (feesthit 2006), "In een klein
cafeetje", "Manuel of Manuela" (feesthit 2008) en natuurlijk de single "Leven lukt me niet
met jou" welke goed heeft gescoord in de Singles Top 100. Rob gaf twee keer een groot
concert, welke een zeer groot succes genoemd kunnen worden. Kortom; Rob van Daal is een
echte rasartiest. Tijdens het Festival des Amuses zal Rob van Daal de gasten ontvangen en ze
een onvergetelijke avond bezorgen.
Voor meer informatie: www.robvandaal.nl

