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MKB Zevenaar
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INDONESISCH BUFFET VAN TOKO LEKKER MURAH

Aanvang 19.30 uur | Besloten avond

BIER IN BEELD

Een unieke bierproeverij voor bier in beeld gebruikers. Een ontdekkingstocht langs vier
Zevenaarse horecazaken die je kennis laten maken met nieuwe, speciale of onbekende bieren.
€ 40,- per persoon. Maar liefst 8 speciaalbieren en diverse versnaperingen. Aanvang 20.00 uur

Heerlijke, authentieke Indonesische gerechten.
Aanvang 18.00 uur | € 18,50 per persoon excl. consumpties. Voor de volgende datum hou FB in de gaten!
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BIERGILDE DE 7 AEREN
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PUBQUIZ met PETER

18

WIJNPROEVERIJ

25
29

BURGERDAG

Maandelijkse bijeenkomst georganiseerd door Marcel Rutten voor en door speciaalbier liefhebbers.
Heeft u altijd al meer willen weten over verschillende speciaalbieren, brouwkunsten, foodpairing.....
Wellicht is dit iets voor u! Aanvang 20:00 uur

De vragen in de pubquiz van Peter gaan over verschillende onderwerpen, gemaakt met humor.
Inschrijven kan in teams van 3 tot 5 personen. Aanvang 20:00 uur. Deelname is gratis en het belooft er
weer fanatiek aan toe te gaan.

Een bijzondere en smaakvolle proeverij van de wijnen van wijnmakerij Marques de Riscal uit Spanje.
De rode wijnen staan bekend als de allerbeste ter wereld. Deze avond kunt u genieten van 6 wijnen die
vergezeld worden door 6 bijpassende gerechtjes. € 29,50 p.p. | Inloop 19.00 uur | Aanvang 19.30 uur.

Voor € 12,50 eet je vandaag een supergrote hamburger op een vers, rijk belegd en groot Turks broodje
met heerlijke friet, salade en een flinke dot mayonaise. Smullen!

NAH JONGERENCAFÉ

Heeft u een niet aangeboren hersenletsel? Kom dan naar Proeflokaal Wittenburg om onder het genot
van een hapje en drankje ervaringen en situaties te delen.

EELKE MAANDAG DAGHAP VOOR € 12,75, ELKE WOENSDAG SCHNITZEL VOOR € 12,75
EN ELKE DONDERDAG TUSSEN 17.00 EN 18.30 UUR ZORGEN WIJ VOOR EEN SNACK!
ETEN en DRINKEN

