
ConcertKuipke Gent

21 februari 2020

 

 

6:30 pm



Brussel Esplanade

19 mei 2019

 

6:00 pm Spektakel Musical



Diner & Show Prestige ***

 
ANDRÉ HAZES  
LIVE IN ‘T KUIPKE 
André Hazes wordt door België omarmd. 
Wanneer ‘Leef’ klinkt, wordt het glas geheven en de daad bij 
het woord gevoegd.  Haal net als André Hazes alles uit het leven 
en kom op 21 februari 2020 feesten in het Kuipke in Gent! 
Beleef samen met vrienden, familie, collega’s een onvergetelijke avond
uit! Als klap op de vuurpijl hebben we de mannen van Partie Party kunnen  
strikken voor de opwarming! Mis dit feestje niet!
 
 

18u30   Deuren ‘t KUIPKE
19u30   Optreden Partie Party
20u45   Pauze 
21u15   André Hazes Live
23u00   Einde Show  

PROGRAMMA

 
 

VIP FORMULE (min. 2 pers.)
 
• Parking (1 per 2 personen)
• Toegang VIP-Club (Casinozaal ICC Ghent)
• U kan plaatsnemen aan gepersonaliseerde lage tafels
• Champagne-aperitief met hapjes
• Buffetten met aangepaste wijnen & open bar tot 21u00
• Dessert met koffie of thee
• Tribuneplaats Categorie I
• Toegang afterparty vanaf 23u00 in de Casinozaal van het ICC Ghent
• 10 euro drankbonnen pp. voor in ‘t Kuipke of voor de afterparty
PRIJS: €145,00 per persoon (EXCL. BTW)
 

TAFEL 10 PERSONEN
• 5 parkings
• 10 VIP Formules
• 2 champagnebonnen voor de afterparty
PRIJS: €1.350,00 per tafel (EXCL. BTW)
 



Diner & Show Prestige ***

TABLESNACKS
 
• Grissini met dips
• Gezouten gebrande nootjes
• Nacho’s met kaasdip
• Gentse Stefkes & kaasjes
• Gezouten popcorn «fleur de sel»BUFFET VOORGERECHTJES
• Steak tartaar op Belgische wijze• Huisgemarineerde zalm met gel van
appel & quinoa
• Pastei met confituur & krententoast
• Crème van Mozzarella, tomaat & balsamico
 

FOODSTATIONS
 
• Carvery Rug van varkensvlees
Warme groentjes / tomaatjes / krielaardappeltjes met rozemarijn /
béarnaise & Archiducsaus
 
• Oostends Vispannetje
Heerlijke smeuïg Oostends vispannetje geserveerd met bieslook
aardappelpuree
 
• Pasta Truffel
Penne / crema di funghi tartuffo / Gandasnippers
 
• Wok - Cocos Curry
Groenten wok / kip / cocos & curry
 
• Vol-au-vent met hoevekip
Klassiekers van bij ons! Vol-au-vent met heerlijke hoevekip & bladerdeeg
gebakje
• Eviva Espanña
Heerlijke paella met safraanrijst / kip / chorizo / calamares / scampi
 
DESSERTBUFFET
• Assortiment taart & gebak
• Koffie & theebuffet
 



CONT AC T

Gillles 0485 007 447 Frédéric 0478 42 06 47 

www.viparrangementen.com


