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Best of Boom - TOP avondje uit in Amsterdam!

Best of Boom
Dit is een wilde comedyshow met snelle improvisaties en scherpe sketches. Vlijmscherpe, Engelstalige improvisatie-comedyshows en
heerlijk eten! De cast laat u het beste van de afgelopen jaren ervaren. Favoriete scenes van het publiek gecombineerd met gloednieuw
materiaal.
Mis dit hilarische TOP avondje uit in Amsterdam niet!

Absoluut de grappigste 2 uurtjes van Amsterdam!
Vlijmscherpe, Engelstalige improvisatie-comedyshows en heerlijk eten!
Deze combinatie zorgt avond na avond voor uitverkochte zalen in het historische Rozentheater in Amsterdam. Het comedytheater werd in
1993 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot het meest succesvolle comedytheater van Nederland.
De voorstellingen zijn snel en opwindend. Geen cabaret, geen stand-up, geen theater maar een energieke mix van actuele sketches en
pure improvisaties waarbij het publiek de onderwerpen bepaalt.
De ongelofelijk snelle en slimme improvisaties zijn het handelsmerk van het comedytheater. De acteurs spelen scenes die ze ter plaatse
bedenken aan de hand van suggesties uit het publiek. Een live-muzikant, live-internet improvisaties en video vullen de acteurs aan.
De shows zijn dynamisch, verrassend en uniek in de wereld. De avond begint met een drankje in de aparte bar of lounge, of een heerlijk diner
in een van onze partner restaurants. Na afloop van de show blijven de bar, lounge en het terras nog lang open om wat te drinken en na te
praten. Voor een geweldige en complete avond uit!

Dit 2-gangen arrangement is inclusief:
Toegang voor de show
Latino Amerikaans 2-gangen diner bij restaurant Salmuera of Franse 2-gangen diner bij restaurand de Luwte, de keuze is aan u.
4 muntjes welke ingezet kunnen worden voor drank voor tijdens de show
Drank tijdens diner is voor eigen rekening

Italiaans 2-gangen menu bestaat uit:
Vooraf:
Empanada met beef, Argentijnse worst of met mais en kaas

Hoofdgerecht:
Bife de Chorizo (entrecote)
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Lechon (speenvarken, 8 uur lang geroosterd)
El Pollito (gemarineerde kip)
El Jardinero (gigantisch bord met gegrilde groenten)

Bijgerecht:
Groene salade
Gefrituurde aardappels en zoete aardappels

Franse 2-gangen menu bestaat uit:
Voorgerecht – is een keuze uit onderstaande gerechten
Rode bieten-tomatensoep
Quinoa salade - appel, avocado, grapefruit, venkel, bleekselderij, manchego
Steak tartaar - mousse van kreeft, gel van tomaat, kwartelei, basilicumcrème

Hoofdgerecht – is een keuze uit onderstaande gerechten
Kabeljouw - gamba, crème van knolselderij, chips, jus van paddenstoelen
Nederlandse tournedos - crème van zoete aardappel, gepofte sjalot, beukenzwammen, courgette, jus van bosbessen
Pasta pappardelle, oude geitenkaas, peer, bloedsinaasappel, anijs paddenstoelen, pecannoten

Prijs: € 68,95 p.p. inclusief BTW
Al te boeken vanaf 1 persoon.

U kunt ook kiezen voor een 3-gangen menu:
Toegang tot de show
Latino Amerikaans 2- gangen diner bij restaurant Salmuera of Frans 2- gangen diner bij restaurant de Luwte & dessert bij ons in het
theater
4 muntjes welke ingezet kunnen worden voor drank voor tijdens de show
Drank tijdens diner is voor eigen rekening

Het hierboven aangegeven voorgerecht & hoofdgerecht. Hier zullen de beide keuzes ook van werking zijn.
Hieronder de dessert keuze mocht u het 3 gangen menu kiezen: DESSERT (dit zal u nuttigen bij ons in de bar of in de theater tijdens de
voorstelling)
Carrot Cake
Chocolade Cake
Lemon Cheesecake
Red Velvet Cake

De keuze moeten wij van te voren binnen hebben.
Prijs: € 74,75 p.p. inclusief BTW.
Al te boeken vanaf 1 persoon.

Best of Boom - TOP avondje uit in Amsterdam!

Pagina 2/3

Amsterdamsegroepsuitjes.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Extra informatie
Handige informatie op te weten:
Dit arrangement is geldig op alle dagen waarop onze shows te zien zijn.
Onze voorstelling is in het Engels, maar omdat het allemaal korte sketches zijn is het makkelijk te volgen
Het diner vindt plaats bij onze overburen restaurant Salmuera of bij de Luwte. Wij reserveren graag een tafel voor jullie. Het diner begint
om 18:00
Het dessert wordt bij ons in de zaal geserveerd.
Deuren van het theater gaan 30 minuten van tevoren open en sluiten 15 minuten voor het begin van de show. Wij vragen u vriendelijk om
op tijd aanwezig te zijn. Anders kan het gebeuren dat u het eerste stuk moet missen
Bestel lekker uw drankjes aan de bar deze mag u meenemen de zaal in

De prijs van dit avondje uit in Amsterdam is geldig op alle dagen tot 30 december 2019.
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