
concert 
culinair

21 maart 2017: dineren met 
muziek voor het goede doel 
in Hoop op d’Swarte Walvis
reserveren: concertculinair@gmail.com

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!
Op 21 Maart 2017 organiseert Rotary Club Zaandam voor de tweede 
keer een Concert Culinair. We nodigen hierbij graag iedereen uit die van 
lekker eten èn van muziek houdt om deze avond vrij te houden.
 
Een nieuw seizoen, een nieuw begin. 
21 Maart begint de lente, het seizoen van nieuw leven en groei. Nieuw Seizoen is ook 
de naam van de stichting die met de opbrengst van dit diner zal worden ondersteund. 
Deze stichting biedt mensen en gezinnen die, om wat voor reden dan ook, een som-
bere toekomst voor zich zien, een huiselijke omgeving en een gezinssituatie om in tot 
rust te komen. Door hun huis te verbouwen en open te stellen bieden de oprichters van 
deze stichting hun gasten een plek om een nieuw begin te maken. Een nieuw seizoen.

Nieuwe smaken
Een nieuwe lente biedt ook ruimte voor verrassingen op culinair gebied. De Chefs 
van Restaurant de Hoop op d’Swarte Walvis doen op deze avond hun uiterste best u 
maar liefst 5 keer opnieuw te verbazen met hun fijne smaak. Begeleid door het boeket 
van de wijnen, die door de sommelier exclusief bij de gerechten zijn gezocht, belooft 
deze avond in elk geval een tongstrelend begin van het nieuwe seizoen te worden.

Muziek op het menu.
Bij een nieuwe lente hoort vanzelfsprekend een nieuw 
geluid. De avond wordt een belevenis als de gerechten 
aan elkaar worden geregen door de muziek van Mer-
ain.Een trio van drie dames die met harp, viool, bohrán 
en stem, de ijle groene klanken van het Ierse eiland op 
eigen wijze vertolken. Zij zullen tussen de gangen door 
spelen en daarbij ook een korte uitleg geven. 

Driedubbel genieten is wat we u op deze avond willen laten doen. 
Van het eten en de muziek, maar ook van het fijne gevoel dat hiermee 
een fantastisch doel wordt gesteund. 
We verwelkomen u graag op 21 maart om 18.00 in restaurant 
De Hoop op d’Swarte Walvis, Kalverringdijk 15, 1509 BT  Zaandam.

Kosten voor deze unieke avond zijn € 95,- per couvert inclusief drank. 
U kunt zowel zakelijk als privé een tafel boeken.

Info of reserveren? Stuur een mail naar:
concertculinair@gmail.com 


