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Themafeest!
Gambling aan de Waal
(vanaf 50 gasten)
Wordt als een miljonair ontvangen door onze croupiers, terwijl wij u
ondertussen een tropische cocktail serveren. De deskundige croupiers ooit betrapt op steekpenningen in Las Vegas - leiden u door de duistere
en twijfelachtige formules van zekere winst (of verlies).
Zoals gezegd speelt u met fiches of bankbiljetten met uw bedrijfslogo erop of
een foto. Er staan twee roulettetafels in Gewelf 2 zodat u ongestoord van uw
spel kunt genieten. (Black Jack tafels zijn ook mogelijk)

Het Tropisch Cubaanseof Tapas buffet
Waag je kansen

Tijdens de pauze nodigen wij u uit om deel te nemen aan een door de chef-kok
samengestelde culinaire reis voor fijnproevers. Beleef een mondaine trip langs
o.a. vlees & visgerechten, verse groetesalades, pittige grillgerechten etc.
(uiteraard naar uw wensen samengesteld).

Dance to the Music
Tijdens de casino avond zorgt onze DJ voor een spetterende show met de
muziek van uw keuze: Sixties, Seventies etcetera. inclusief een unieke lichtshow en een ouderwetse rookmachine.
Heerlijk Tapasbuffet

Alle dranken zijn inbegrepen
Dus ook buitenlands gedistilleerd, we werken alleen met A-merken zoals
Heineken, Vruoma, Red Bull, Bacardi Rum, Red Label whisky etcetera.
Wat bieden wij u: 4 uur lang entertainment, cocktails, maaltijdvullend buffet,
alle dranken, professionele discotheek met lichtshow en beamer. En niet te
vergeten onze DJ. Dit geheel kunnen wij u aanbieden voor € 69,50 p.p.
Tevens kunnen wij voor u overnachtingen regelen in de oudste stad van
Nederland en kunnen we uw gasten laten vervoeren met touringcars, beiden
tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Met de sfeer van toen en het
comfort van nu!

Voor meer informatie en boekingen:
Frenk Derksen 06 5321 6631

