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Lezersactie

Win een dinervoucher voor
de 1e Culinaire Dinertocht!

Culinair genieten op Haagse grachten
DEN HAAG - De Haagse

grachten veranderen in
een drijvend restaurant
tijdens de Culinaire Dinertocht die op zaterdag 15
juni en op zondag 16 juni
2013 voor het eerst wordt
gehouden. Topchefs serveren hun mooiste gerechten
tijdens een vaart door de
binnenstad. Lezers van de
Posthoorn kunnen erbij
zijn! De organisatie stelt 5
lunchvouchers beschikbaar voor zondag 16 juni.
Stapt u ook aan boord?
De Culinaire Dinertocht
is een mooie combinatie
tussen culinair genieten
van bekende restaurateurs
en het vinden van de rust
van de Haagse grachten en
omgeving. Het culinaire
aanbod wordt verzorgd
door topchefs: Paul Fagel
(Arsenaal Restaurants,
maar kokend voor/namens
ROC Mondriaan), Patrick
Kelder (Crème Crue),
Edwin van den Heijkant
(Restaurant Pearl, Hilton
Hotels), Marcel van der
Kleijn (Calla’s) en Paul
van Waarden (At Sea).
Alle koks zijn verbonden
aan de Haagse regio. Het
vervoer over het water
wordt verzorgd door De
Ooievaart. Er is een gids
aanwezig en elke boot
beschikt over een hostess

Topchefs uit de regio serveren hun mooiste gerechten tijdens
een sfeervolle dinervaart door de grachten.

van ROC Mondriaan.
Volgens Patrick Kelder van
Crème Crue is de Culinaire Dinertocht een prachtig
initiatief, dat tot op de
laatste plaats uitverkocht
zal raken en mooi weer
verdient. Doelstelling van
de organisatoren is dat
het evenement een vaste
plaats op de Haagse Evenementenkalender krijgt.
Lezersactie
Lezers maken kans om
mee te varen en eten op
zondag 16 juni (vaderdag).
Er liggen 5 dinervouchers
klaar voor de winnaars
van de prijsvraag. Ga snel
naar de klik en win-banner op www.deposthoorn.
nl en doe mee! De uitslag

wordt bekendgemaakt op
maandag 3 juni. Over de
uitslag of indeling kan niet
gecorrespondeerd worden.
Geen winnaar?
Geen winnaar maar wilt u
toch meevaren? Inschrijven voor deelname is ook
nog gewoon mogelijk. Doe
dit wel snel, want op is op.
De Culinaire Dinertocht
is een mooie gelegenheid
om vader te
verrassen; het is
zondag 16 juni
namelijk vaderdag. Kijk voor informatie over het
evenement en
reserveringen op
www.culinairedinertocht.nl.

