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Piano & Pasta - Italiaanse feestavond in Twente

Uw feest in Italiaanse sferen in Twente
Een boeren hoeve als decor voor een Italiaanse feestavond. Live muziek met Zucherro, Ramazotti, Andrea Borchelli, maar ook
verzoeknummers aanvragen naar keuze of zelfs meezingen behoren tot de mogelijkheden. Een interactieve muziekavond in Italiaanse sferen.
Genieten op de warme zomeravonden van het landelijk gelegen terras met lange tafels, boeren kleden in de Italiaanse kleuren. Of in de winter
in de historische locatie met open haardvuur. Heerlijke Italiaans hapjes zal de inwendige mens voorzien met als resultaat een onvergetelijke
avond!

Een avond in Mediterraanse sferen
U wordt ontvangen met heerlijk glas Prosecco, de bij een ieder geliefde Italiaanse mousserende wijn. De live muzikanten zullen u direct in
Mediterraanse sferen brengen. Er wordt een wijntafel gepresenteerd waar de gasten hun eigen Italiaanse wijnen kunnen inschenken naar
keuze. Aansluitend wordt er heerlijke Italiaanse hapjes geserveerd.Voor de liefhebbers van poker staat er een speeltafel klaar, waar het
geliefde spelletje kan worden gespeeld. Op aanvraag kan er onder begeleiding een competitie worden georganiseerd. Tijdens deze avond
staat uw muziek keuze centraal. Naast de Italiaanse muziek kunnen verzoeknummers worden ingediend bij de rasmuzikant(en), maar ook zelf
meezingen behoort tot de mogelijkheden. Feest gegarandeerd!

Dit arrangement is inclusief
voorbereiding en organisatie
de Deel exclusief voor uw groep
ontvangst met een glas Prosecco
alle dranken binnenlands gedistilleerd voor 4 uren
koud -en warm buffet
live muziek met 2-3 muzikanten
twee pokertafels
Prijs: vanaf € 69,00 p.p. exclusief BTW.Prijs op basis van 40 personen (kleinere groepen op aanvraag).
Duur programma 4 uur

Optioneel bij te boeken
Scropino bar
ijscokar met diverse boeren ijssoorten
begeleiding van de pokertafels
Italiaans entertainment
Prijs op aanvraag
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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