18 november 2018 TWINparties Utrecht
Aanstaande zondag 18 november is er weer een editie van TWINparties in Utrecht. Wat
een heerlijke feestjes zijn dat toch. De seizoens-openings-editie van 21 oktober was de
drukste bezochte editie ooit. Ook deze zondag verwachten we weer een drukke,
gezellige editie met veel vrolijkheid. Sandra is even op vakantie maar in plaats van
haar hebben we Raphaella Brown bereid gevonden om haar te vervangen en daar zijn
we heel blij mee. Jullie gaan er zeker van genieten.
TWINparties Utrecht
Janskerkhof 17a
Aanvang 17:00 uur - Einde 22:00 uur
Entree 8 euro
DJ Raphaella Brown & DJ Brenda
www.twinparties.nl

23 december 2018 De KERSTeditie Utrecht
23 december 2018 TWINparties de KERSTeditie met diner (4 gangen) en LIVE optreden
Astrid Akse. Na het succes van vorig jaar kon herhaling van deze editie niet uitblijven.
Als je mee doet met het Kerstdiner dan moet je uiterlijk 17:30 aanwezig zijn.
Deelname kost 18 euro. Hiervoor krijg je 3 gerechten naar keuze uit het menu en een
toetje. Wil je er meer dan 3 gerechten komt er per gerecht 6 euro bij. 3 gerechten
vormen een bescheiden maaltijd. Grote eters wordt geadviseerd een bijgerecht en/of
4e gerecht te kiezen. Bijgerechten zoals friet en salade kunnen op de avond zelf
worden besteld (ala carte).
Geef je keuze door per email info@brendaoosterbaan.nl. Noem alleen de kleuren.
Bijgerechten bestel je op de avond zelf. Let op: je betaalt die avond ook entree (5 euro
als je mee doet met het kerstdiner - 8 euro als je alleen komt feesten) Uiteraard kunt je
ook alleen voor het feest komen. Feest plus eten kost dus 23 euro. Het wordt een
avond om nooit te vergeten.

Klik hier voor het Menu
http://www.twinparties.nl/TwinParties/KERSTDINER_2018.html
TWINparties Utrecht
Janskerkhof 17a
Aanvang 17:00 uur - Einde 23:00 uur
Entree 8 euro of 23 euro inclusief dinner.
DJ MissT & DJ Brenda
Live optreden ASTRID AKSE
www.twinparties.nl

