Beste relatie, waarde Galantijn-fan,
In deze nieuwsbrief schotelen we u graag weer een aantal bijzondere gelegenheden voor, zodat u
ruimschoots op tijd kunt reserveren.

Niet een, niet twee maar vijf keer asperges!
Restaurant Galantijn serveert op zondag 22 mei een speciaal 5-gangen aspergemenu, waarbij u met
uw gezelschap kunt aanschuiven voor een uitgebreid diner in een sfeervolle ambiance zoals u van ons
gewend bent.
Deze avond staat geheel in het teken van het witte goud. Wij presenteren verschillende gerechten, van
voorgerecht tot nagerecht, die begeleid worden met asperges.
Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken we u om tijdig te reserveren.
Geef bij uw reservering eventuele allergieën/ dieetwensen door.
Dit kan telefonisch: 0575 - 517 286 of per mail: info@galantijn.nl.

Culinaire fijnproevers opgelet!
Op zondag 29 mei is het weer zover! Genieten van een heerlijke wijnspijs wandeling langs 5 culinaire
hotspots van Zutphen. Deelnemers zijn: The Rough Meat Company, De Gelaarsde Kat, wijnbar Nic & ik,
Restaurant Galantijn en een pop-up restaurant van Wijnhandel Schaapveld in ‘De Wildeman’.
Zes heerlijke gerechten en zes bijpassende wijnen. Kom culinair genieten in je eigen Zutphen!
Er is een beperkt aantal tickets, dus wees er snel bij!
Hoe werkt het?
U kunt individueel of als groep kaarten bestellen. Wilt u gezellig samen rond kunnen wandelen? Koop
dan als groep de tickets in, dat zorgt ervoor dat u automatisch in dezelfde groep wordt ingedeeld.
Wanneer u apart tickets inkoopt, kunnen we niet garanderen dat u in de groep van uw voorkeur wordt
geplaatst.
U ontvangt de tickets via de mail. Voor het evenement begint, ontvangt u daarnaast uw eigen
routekaart via het mailadres waarmee u zich heeft aangemeld, met daarop hoe laat en op welke locatie
u begint. De tickets zijn via de website van Nic&Ik verkrijgbaar www.nicenik.nl/evenementen
Heeft u allergieën, intoleranties of andere redenen dat u iets niet kunt nuttigen, geef dit dan direct
door bij de bestelling van uw kaarten.

Wij zien u graag op een of beide gelegenheden!
Met Culinaire groet,
Michiel & Niels

