Business Lounge
Je meld je aan voor de Business Lounge
1.
2.
3.

€ 995,-

Je vult je persoonlijke gegevens in.
Je vermeld er bij wanneer het jou schikt om gebeld te worden om een
afspraak in te plannen voor een diepte interview.
Daarna koop jij je ticket direct online.

Geen matchmaking systeem maar een op een contact met een relatietherapeut voor een diepte-interview
bij je thuis, in de praktijk van de relatietherapeut of op neutraal terrein zoals een restaurant of hotel
lobby.
De relatietherapeut is een gedreven en ervaren specialist die haar visie, kennis en ervaring inzet om het
beste uit jou naar voren te krijgen. Daarna wordt er gekeken welke persoon het beste bij jou past.
De relatietherapeut maakt een dossier aan na het diepte-interview.
Het diepte-interview is bedoeld om:
Een compleet beeld te krijgen wie jij bent;
Waarom jij je hebt aangemeld voor de Business Lounge;
Welke invulling dient een partner te krijgen in je leven en waarom?
Uit te sluiten dat er andere motieven zijn dan een levenspartner te vinden.

Galadiner
Vrijdag 10 mei 2019
Een op een daten tijdens galadiner
18.30 uur 20.00 uur registreren gasten

20.00 uur 22.00 uur
Feest in de Business Lounge

Chefkok Ralph Dahlhaus
Dutch Cuisine

Ze leggen de nadruk op "Dutch Cuisine"; hierbij wordt gekookt met mooie streek- en
seizoensproducten, in een gezonde groente-vlees-vis verhouding en met als inspiratiebron onze
eigen Nederlandse keuken en eetcultuur. Dutch Cuisine heeft als visie bewuster, gezonder en
met smaak te koken vanuit onze Nederlandse identiteit.
Chefkok Ralph Dahlhaus beleeft dankzij dit uitgangspunt veel plezier bij het zoeken en testen
van mooie streekproducten en het bedenken van verrassende combinaties voor onze menu’s. En
zo hebben wij nog een ‘vakidioot’ in de persoon van een patissier in huis! Dario Korver maakt de
meest heerlijke desserts bij de menu’s.

Het volgende gangen menu hebben zij voor u samengesteld:
De chefkok Ralph Dalhaus bereidt voor de gasten hetzelfde voor, tussen -en nagerecht. Wij
horen graag twee weken van te voren de keuze door voor de hoofdgerechten. Als je dieetwensen
hebt geeft dat direct aan ons door zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Stuur ons een
mail of bel het algemeen nummer.

Dinnerarrangement
(4 gangen)
Voorgerecht Tartaar van rauwe zalm gerookte mayonaise | rode biet | rettich |
appel Tussengerecht Waterzooi; een romige soep van garnalenbouillon, groente en gevogelte*

Hoofdgerecht
Hertenbiefstuk
knolselderijpuree | geroosterde spruitjes | rode wijn jus
Of
Kabeljauwfilet
geroosterde prei | tapijtschelpjes | beurre blanc
Of
Gebakken zalmfilet
groene linzen | geroosterde wortelgroenten | kreeftenbisque
Nagerecht
Citroentaart
witte chocolade kokosroom | passievruchtensaus
Bij zowel het voor- als hoofdgerecht serveren wij brood met lichtgezouten
boter.
Op de dinertafels plaatsen wij plat en bruisend water. Gedurende het diner
serveren wij onze geselecteerde huiswijnen. Op verzoek serveren wij ook bier, frisdrank en sap. Na afloop van het
diner serveren wij u en uw gasten een kop koffie of thee met friandises en een likeurtje van Wynand Fockink

Live optredens
20.00 uur 20.30 uur

20.30 uur 21.30 uur

Maan
Maan zal het galadiner openen tijdens de eerste Business Lounge.
Maan kreeg nationale bekendheid door in 2016 de Voice of Holland te
winnen. Haar carrière is daarna als een sneltreinvaart gegaan.

Nova is een kwartet formatie dat bossa nova maakt op een hoog
niveau. Met meer dan 5 miljoen views op YouTube mogen ze trots
zijn op wat zij hebben bereikt. Nova wordt veel geboekt voor high
end evenementen en bruiloften.

Nummers als “Lief zoals je bent” “Spijt” en “Jij bent De Liefde” zijn
op Spotify meer dan 5 miljoen keer gestreamd. Hiermee behoort
Maan tot een van de bestverkopende vrouwelijke artieste van dit
moment. Maan wordt begeleidt met paino, het wordt een akoestisch
optreden.

Zangeres Martha Stewart zingt met gevoel en passie. Dit maakt het
verschil tussen een reguliere jazz formatie en Nova. Nova komt
speciaal voor Successful Single uit Los Angeles (USA )over om jullie
een onvergetelijke avond te bezorgen.

Feest in de Business Lounge

22.00 uur – 02.00 uur

Tijdens het feest in de Business Lounge kan je met de andere
gasten praten en zo nieuwe contacten opdoen. Er zijn diverse
zitgelegenheden gecreëerd om je date voor de avond en anderen te
leren kennen. In de Business Lounge zullen diverse internationale
dj’s jouw een mooie avond bezorgen. Geniet vooral van de
prachtige romantische setting van Het Plein.

