BESTELFORMULIER CONCORDIA
BORRELPLANK EN CADEAUBONNEN
Naam
Bedrijfsnaam													
Adres			
Postcode/Plaats		
Telefoonnummer
Emailadres 		
Afhalen op afspraak

ja/nee		Datum					Tijd

Dagelijks tussen 17.00/18.30 uur bij Theater Concordia.

Bezorgen op afspraak

ja/nee		Datum					Tijd

Donderdag t/m zondag tussen 17.00/20.00 uur.

Bezorgadres
Bezorgen Haastrecht, Hekendorp, Vlist € 2,50/boven de € 50,- is gratis. Overige bezorging buiten de genoemde dorpen afhankelijk van aantal km en grote bestelling.
Bestelling boven de € 100,- binnen een straal van 10 km gratis bezorgd.

Betaling afhalen		

Pin				

Gepast contant bij aflevering		

Betaling bezorgen

Factuur op bedrijfsnaam		

Betaalverzoek per app

Concordia Borrelplank pakket
Incl. 70 cm handgemaakte borrelplank met logo, 2 stukken boerenkaas van ‘de Twee Hoeven’ in Haastrecht, een vers
gebrande notenmix en een fles geselecteerde wijn of speciaal bier van Slijterij ‘Bij de Sluis’.
		
Ik wil graag
borrelplank(en) met lekkers á € 29,50
Kaartje met persoonlijke boodschap: Ja/Nee

Geef hieronder aan welke fles geselecteerde wijn of speciaal bier u wenst in uw pakket

Assortiment geselecteerde wijnen
XR Xavier Roger Malbec ‘
‘De topper van de proeverij muziekavond 2020’ Een bijzonder krachtige rode wijn uit Frankrijk die nu grote beroemdheid
geniet als rijpe, volzachte rode wijn in Zuid-Amerika. Een krachtpatser met een fluwelen touch
XR Xavier Roger Chardonnay
Is een gulle Chardonnay, verre van saai. Deze Chardonnay heeft een lichte houtrijping ondergaan en is toch fris
gebleven, zacht en vol van smaak met boterachtige noten en grapefruit aroma’s.
Tarani rosé
‘Een absolute topper in het Grand Café Concordia huis assortiment’. Sprankelende rosé uit Frankrijk. Aardbeitjes, frambozen,
rode besjes: het zijn de kleine rode vruchten die de zintuigen prikkelen. Met een heldere roze kleur. In de mond lekker levendig en
sappig. Ook in de herfst of winter is dit een prima borrelwijn.
Wijn alcoholvrij
Vraag naar ons aanbod

Assortiment geselecteerde Speciaal bieren 0,75 cl
La Chouffe Blond
La Chouffe is een bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 8%. Het Belgische speciaal bier is een zwaar
blond bier en wordt gebrouwen sinds 1982.
Val Dieu Tripel
Val Dieu is een Belgisch abdijbier. Het verwijst naar de Abdij van Val-Dieu in Aubel. Het bier wordt gebrouwen in
de Brouwerij Val-Dieu, welke op het abdijdomein is gevestigd. Val Dieu Tripel is een goudblond bier met een
alcoholpercentage van 9%.
Chimay Grande Reserve
Chimay Blauw gedoopt tot “Grande Réserve” is een donker trappistenbier met een krachtige aroma, waarvan de
complexe smaak met de jaren beter wordt. Chimay Blauw zweemt naar verse gist gecombineerd met een lichte
rozenachtige bloementoets, is bijzonder aangenaam om te drinken.
Bier alcoholvrij
Vraag naar ons aanbod

Cadeaubonnen
Cadeaubon Theater Concordia
Ter waarde van een bedrag naar keuze vanaf € 10,00 of veelvoud daarvan.
Te besteden aan tickets voor het Theaterprogramma
Ik wil graag		

Theaterbon(nen) á € 10,00 per borrelpakket

Cadeaubon Grand Café Concordia
Ter waarde van een bedrag naar keuze
Te besteden aan het Grand Café assortiment;
Koffie- en thee specialiteiten met lekkers, special bieren, heerlijke wijnen, bittergarnituren, borrelplanken, diverse
arrangementen, het Theater maandmenu en ConcordiaThuis arrangement.
Onze cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en niet inwisselbaar voor contanten.
Ik wil graag		

Grand Café Concordia Bon(nen) á € 10,00 / 15,00 / 25,00 / 50,00 per borrelpakket

Cadeau Combi pakketten
Combi Theater & Borrelpakket: borrelplank met lekkers, cadeaubon voor Theater Tickets voor 2 personen en een
Borrelarrangement voor 2 personen. Bestaande uit € 30,00 tegoed voor theatertickets en € 25,00 tegoed om te
borrelen ons Grand Café.
Ik wil graag		

Theaterborrel Combi pakket voor 2 personen á € 84,50 per combi pakket

Combi Theater & Theater maandmenu: borrelplank met lekkers, cadeaubonnen voor Theater tickets en een Theater
maandmenu voor 2 personen. Bestaande uit € 40,00 tegoed voor theatertickets en € 69,50 tegoed voor het theater
maandmenu incl. een fles wijn of tafelwater naar keuze.
Ik wil graag		

Theatermenu Combi pakket voor 2 personen á € 139,50 per combi pakket

