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Reserveer nu voor 
de zomereditie!

www.dinnerintheskynederland.nl

Lunch

High Wine

Dinner

Edition Wassenaar / Den Haag



Lunch / Diner
(60 minuten)

Prijs per stoel €250,-
Prijs per tafel €4950,- (22 stoelen)

***
Valet parking

***
Ontvangst met Champagne

***
Gastronomisch viergangenmenu bereid 

door Chef kok Marc Smeets
***

Bijbehorend wijnarrangement
***

Afterdrinks

High Wine
(30 minuten)

Prijs per stoel €125,-
Prijs per tafel €2500,- (22 stoelen)

***
Valet parking

***
Ontvangst met Champagne

***
High Wine en culinaire amuses

***
Afterdrinks

Hoofdsponsor worden?

Vraag ons naar de voorwaarden

Dinner in the Sky is een unieke spectaculaire beleving op hoog niveau. Stelt u zich eens voor: een prachtig gedekte 

tafel waar de chefkok een gastronomisch viergangenmenu bereidt voor de ogen van 22 personen, begeleid door 

een overheerlijk wijnarrangement en dit alles op 50 meter hoogte waarbij u een adembenemend uitzicht heeft. 

Een unieke, spectaculaire en onvergetelijke ervaring die u niet mag missen.

Dinner in the Sky is 10 jaar geleden gestart in België. Zij zijn inmiddels actief in meer dan 56 landen wereldwijd. 

De Dinner in the Sky Nederland zomereditie vindt plaats bij Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.



HIGH WINE

Witte wijn

***

Rode wijn

***

Rosé

Culinaire Amuses

*Speciale dieetwensen zijn uiteraard bespreekbaar

Kasteel de Wittenburg Wassenaar

LUNCH

 Oester | gepocheerd 

bloemkoolmousse | rozemarijn

***

Salade asperges | gerookte zalm kaviaar 

van limoen | wasabi marshmallow

***

Zeebaars | escabeche van garnalen 

spaghettini | crème van kreeft

***

Bombe van chocola | puur | wit karamel

DINNER

 Oester | gepocheerd 

bloemkoolmousse | rozemarijn

***

Salade asperges | gerookte zalm kaviaar 

van limoen | wasabi marshmallow

***

Bavette | linzen | lente groenten truffel 

jus

***

Bombe van chocola | puur | wit karamel

Onze Chef kok Marc Smeets



Mede mogelijk gemaakt door:

Kasteel de Wittenburg

Laurentius College

Euro Bob

Den Haag Marketing

Informatie / Reserveren

Telefoon 085-0663642

Adres  World Trade Center The Hague
  Prinses Margrietplantsoen 33
  2595 AM  Den Haag

Email  info@belafonteeventgroup.com
Website www.dinnerintheskynederland.nl

B.E.G. (Belafonte Event Group) is powered by


