Table d’ART Culinaire
Restaurant HOFFERKEUKENS
Hofstraat 12 - 6017 AK Thorn
woensdag
deur open
programma

17 mei 2023
19:00 uur
19:30-23:00 uur

Table d’Art Culinaire
programma
OVERMUNTHE Culinair - Woordkunst - Muziek

4 gangen FineDining
een voorgerecht, een soepje of een tussengerecht, een hoofdgerecht en afsluitend een nagerecht
Het 4 gangen FineDining lijkt heel veel, en dat is het natuurlijk stiekem ook wel een beetje…
Drank is naar eigen voorkeur en voor eigen beurs.

Jacques Smeets auteur
uit zijn bundel 'Dichterbij het leven en de dood'

Mystery Guest auteur
woord voor woord…

John Damen accordeon
van Franse Musette tot Klezmer…

Restaurant Hofferkeukens, gevestigd in Thorn in een historisch pand uit de 18e eeuw. Gastvrij en bekend om hun ‘fine
dining concept’, een avond lang heerlijk genieten. Restaurant Hofferkeukens staat garant voor een exquise menu*
met een uitgelezen combinatie van gerechten met eerlijke streek- en seizoensgebonden ingrediënten. Uiteraard in
een sfeervolle en luxe ambiance. Deze avond wordt tot een culturele beleving gemaakt met kwistig gestrooide
muzikale noten en fijnzinnige woorden. Een ideaal moment voor nieuwe contacten en netwerken.
Vanwege de fluctuerende prijzen op de huidige markt is het helaas nu nog niet mogelijk om een eerlijke prijs te
noemen voor dit ‘culturele COUVERT’. De prijs van dit arrangement wordt uiterlijk op 20 januari 2023 bekend. Wat
wél kan is nu alvast reserveren, dan weet je zeker dat je op deze unieke avond erbij zult zijn. Wij spreken af dat, als
de prijs van het couvert voor jou in januari zou tegenvallen, je annulering voor ons geen enkel probleem zal zijn. Fair
Trade…
Reserveren kan vanaf nu via e-mail op info@atelier-L2.eu
o.v.v. KF-Table d’art + je naam en het aantal personen.
Na 20-01-2023 volgt bericht over de prijs en kan de reservering** bevestigd worden. Factuur volgt.
Reservering wordt definitief na betaling***.
…en de kleine lettertjes.
* Alle menu’s zijn samengesteld uit vis en vlees, hierin is geen keuze mogelijk.
** Vegetarisch en/of allergisch dienen bij de reservering gemeld te worden, anders geldt een meerprijs voor aanpassing van het menu.
*** Voorwaarde is volledige bezetting van de Table d’Art. Bij onvoldoende boekingen wordt de Table d’Art gecanceld en worden de betalingen gerestitueerd.
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