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THEATER & GRAND CAFÉ CONCORDIA BORRELPLANK
Het zijn roerige tijden voor ons allemaal. Conform de
richtlijnen hebben we noodgedwongen de deuren van het
Theater & Grand Café Concordia moeten sluiten! We hopen
van harte u weer snel gastvrij mogen ontvangen.
We hebben een leuk cadeau idee voor de aankomende
maanden, voor uzelf, vrienden of voor uw medewerkers;
een unieke handgemaakt collectors item, de robuuste
Theater & Grand café Borrelplank van maar liefst 70 cm
lang met logo van Theater & Grand Café Concordia!
Deze kan gevuld worden met een mooie fles wijn of
speciaal bier naar keuze, geselecteerd door slijterij
‘Bij de Sluis’, twee heerlijke stukken Boerenkaas van
kaasboerderij de Twee Hoeven in Haastrecht en een
vers gebrande notenmix. De prijs van de borrelplank
met lekkers is € 29,50.
Deze plank is aan te vullen met een cadeaubon van
Theater Concordia & Grand Café Concordia in een
feestelijke cadeauverpakking!
Zo geeft u een uniek cadeau voor nu, en een heerlijke
middag of avond uit in ons Theater & Grand Café, zodra
dat weer mogelijk is!
Samen komen we hier doorheen.

Borrelplank met lokale lekkernijen € 29,50
Naar keuze aan te vullen met:
Cadeaubon Theater Concordia
Ter waarde van een bedrag naar keuze vanaf € 10,00 of
veelvoud daarvan
Te besteden aan tickets voor het Theaterprogramma

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 en het Theater maandmenu.
Onze cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en niet
inwisselbaar voor contanten.
Vanaf half november 2020 komen daar onze Concordia
Thuis arrangementen bij, heerlijke hapjes en gevulde
borrelplanken voor de feestdagen, voor zowel kinderen
als volwassenen.
Heeft u andere suggesties voor het samenstellen van een
pakket of een arrangement of wilt u een Theater maand
menu weggeven? U kunt ons altijd even bellen of mailen.
We denken graag met u mee!

Voor meer informatie of bestelling: info@grandcafe-concordia.nl, M 06-28476069 / 06-53873551
Nadat u contact met ons heeft opgenomen ontvangt u van ons een bestelformulier waarmee u een keuze kunt maken uit de selectie
wijnen en speciaal bieren, en de eventuele cadeaubonnen. Na uw bestelling overleggen we met u wanneer de borrelplank(en) bezorgd of
afgehaald kunnen worden.
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