
DE DINNERSHOW VAN 
DE BIG APPLE

4-GANGEN 
DINNERSHOW

BROADWAY 
THEATER

SPEKTAKEL

AFTERPARTY MET
TOPARTIESTEN

TEAM VAN 
50 MEDEWERKERS



Speciaal voor Studio’s Aalsmeer 

hebben de bekende showontwerpers 

Frank Wentink en Marc Forno 

een dynamisch Dinnershow 

concept ontwikkeld: Brooklyn 

Nights.Dynamisch, omdat u na 

het aperitief in een van onze drie 

thema restaurants geniet van een 

buitengewoon goed 4 gangen diner, 

afgewisseld met top entertainment 

tussen de dinertafels, verzorgd door 

onze danseressen en dansers van het 

Brooklyn Nights ballet (24 personen), 

zangeressen en zangers.

Melting pot of Cultures show. 

Na het diner wordt u uitgenodigd 

in het Broadway Theater alwaar 

New York de inspiratie vormt 

voor onze Melting pot of Cultures 

show. De smeltkroes van culturen 

en muziekstijlen wordt gestalte 

gegeven door een cast van 50 

dansers, solisten, variété artiesten, 

brassband en orkest.

Kostuums. Dankzij de fantastische 

kostuums, met dank aan Marc 

Forno, komt New York als 

smeltkroes van talrijke culturen 

zowel tijdens het diner en de daarop 

volgende theatershow optimaal tot 

uiting.

Betoverende vogelvlucht. Met 

name de decors en de gigantische 

led-schermen in het Broadway 

Theater geven het gevoel met een 

helikopter tussen de wolkenkrabbers 

te vliegen. Brooklyn Nights is een 

betoverende vogelvlucht door en 

over de meest inspirerende stad aan 

de Atlantische oceaan. De Melting 

Pot of Cultures Show trekt als een 

artistieke wervelwind aan u voorbij. 

De makers van de show hebben bij de 

samenstelling van de spectaculaire 

voorstelling rekening gehouden met 

uiteenlopende muzieksmaken en 

leeftijden. Dynamisch dus en voor de 

meest uiteenlopende doelgroepen.

After Party. Na de show is het 

echter nog niet voorbij want dan 

kunt u genieten van onze after party. 

Niet zomaar een after party, nee een 

party voor ieder wat wils. Zo kunt u 

in de Manhattan Night Club genieten 

van live ten gehore gebrachte 

heerlijke soul- en popsongs, verzorgd 

door een deel van onze cast. In 

de Pianobar treedt onze pianist/

entertainer op en wanneer u wilt 

dansen bent u van harte uitgenodigd 

in de Down Town Dancecorner 

alwaar de muziek verzorgd wordt 

door onze band, zangers en 

zangeressen uit de show. De avond 

wordt besloten met een sfeervolle 

uitzwaaifinale in de foyer. 

Reserveren. Kaarten voor 

Brooklyn Nights kunt u reserveren 

via www.eventim.nl of bel 0900 

– 1353. Voor meer informatie over 

groepsreserveringen mailt u naar 

groepsboeking@eventim.nl

UNIEKE & 
AFWISSELENDE 

DINNER 
EXPERIENCE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BROOKLYN NIGHTS VIERT DE BRUISENDE 

VEELZIJDIGHEID VAN NEW YORK CITY.



Een complete avond uit

Na een ontvangst met een hapje en een 

drankje wordt u uitgenodigd in een van de 

themarestaurants. Geniet tijdens het voortreffelijke 

4-gangen diner van zorgvuldig geselecteerde wijnen 

en optimaal entertainment. 

Om 21.30 uur wordt de avond voortgezet in het 

Broadway Theater. Na de spetterende show nodigen 

wij u uit voor een zeer afwisselende after party in de 

Manhattan Night Club, Dance Corner en de Pianobar 

met live muziek, dans en de mogelijkheid om kennis 

te maken met de artiesten. Rond middernacht 

wordt deze onvergetelijke avond afgesloten met de 

uitzwaaifinale in de foyer.

Het door u te kiezen arrangement is inclusief wijn, 

bier, frisdrank (Binnenlands gedistilleerd). Koffie 

en thee worden geserveerd na de show. Tijdens de 

theatershow zijn de bars gesloten.

Overzicht verloop van de avond

17.45 uur     Aperitief, ontvangst met hapje en drankje

     (VIP-arrangement aperitief inclusief glas   

     champagne)

18.45 uur    In de verschillende thema-restaurants   

      wordt een voortreffelijk 4-gangen diner    

      geserveerd met volop 

     entertainment tussen de dinertafels.

21.30 uur    Melting Pot of Cultures Show

22.50 uur    After Party

23.45 uur    Uitzwaaifinale

Tijden zijn indicatief

Dresscode

De dresscode is feestelijk.

PROGRAMMA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DE DINNERSHOW BROOKLYN NIGHTS

STAAT GARANT VOOR EEN ZEER 

GEVARIEERDE AVOND MET ONVERVALST 

TOP-ENTERTAINMENT.

BROOKLYN NIGHTS MENU

Amuse

Creatie van de chef (uitsluitend Manhattan, 

Brooklyn VIP & Royal VIP arrangement)

Voorgerecht

Tartaar van MRIJ, truffelcrème, gekonfijte 

tomaat, gebakken kwartelei, cressen, 

basilicum-olie en zuurdesemkrokant

Tussengerecht

Geroosterde tonijn geserveerd met rucola, 

radijs, wasabi-crème en soja-sesam dressing

Hoofdgerecht

Filet van Eco Field kalfshaas met een zalfje 

van knolselderij, een zuurkool kletskop en een 

krokant van kikkererwten

Zoete Zottigheid

Mousse van pure fair trade chocolade

Kruidig worteltaartje met een vanille hangop

Trifle van espresso met bitterkoekjes

Op tafel

Rustieke mini bonkjes van desem & spelt, 

geserveerd met gezouten boter.

Wijnen Manhattan, Downtown, Harlem, 

Queens arrangement 

Rood: Monterre, Merlot 

Wit: Monterre, Sauvignon blanc 

Rose: Monterre, Grenache Wijnen

Wijnen Brooklyn VIP, Royal VIP 

arrangement 

Rood: Château Segur, Cru Bourgeois 

Wit: Côtes du Rhône, M. Chapoutier, 

Belleruche Blanc 2012 

Rose: Laroche, Rosé van Chevalière, 2013

Dranken

Dranken uit nationaal assortiment, inclusief 

tapbier, huiswijnen (rood, wit rosé), 

frisdranken, koffie, thee

Seizoensinvloeden kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van dit menu.



BROOKLYN NIGHTS 
CAST

Voor de show in het Broadway Theater wordt 

een cast van maar liefst 50 medewerkers 

ingezet, bestaande uit musici, dansers, variété 

artiesten en vocalisten. Regelmatig treden er 

gast-solisten op zoals Glennis Grace, 

Ruth Jacott, Stanley Burleson en Bryan B. 

Voor data zie: www.brooklyn-nights.nl

Wentink Forno & Partners, i.s.m. Meinders Ca-

tering, zijn trots u in Studio’s Aalsmeer te mo-

gen ontvangen. U en uw gasten zullen terug 

kunnen kijken op een onvergetelijke avond!

Gastartiest Stanley Burleson



ZAKELIJKE 
MOGELIJKHEDEN

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HOE VERRAST U UW KLANTEN, TRAKTEERT U UW 

MEDEWERKERS, SLUIT U EEN PROJECT PASSEND 

AF OF VIERT U EEN JUBILEUM? JUIST; 

MET BROOKLYN NIGHTS.

Voorontvangsten (vanaf 17.00 

uur tot 18.15 uur)* Voorafgaand 

aan Brooklyn Nights stelt u het 

wellicht op prijs om uw familie, 

vrienden en relaties te ontvangen 

in een aparte ruimte. Wij hebben 

daarvoor enkele mogelijkheden 

gecreëerd inclusief hapje, drankje, 

gastvrouw en desgewenst een 

geluidsinstallatie.

Voorontvangst in Dutch Corner

€ 30,-- p.p. Boven 30 personen 

€ 25,-- p.p. Minimaal 20 personen, 

maximaal 60 personen. 

Ontvang uw gasten in de sfeervolle 

ruimte van een ouderwetse in New 

York gevestigde Hollandse Kroeg. 

Zowel tijdens de ontvangst tot 

aan het begin van de show in het 

theater (circa 21.30 uur) wordt u 

begeleid door uw eigen professionele 

gastvrouw. Mocht u gebruik willen 

maken van een geluidsinstallatie/

geluidstechnicus b.v. in het kader 

van een speech dan is deze tegen 

meerprijs (€ 250,--) verkrijgbaar. 

Drankjes vallen onder het Hollands 

assortiment en wij serveren tevens 

gemiddeld 3 hapjes per persoon.

Voorontvangst op het 

showtoneel in het Broadway 

Theater

€ 35,--p.p. Boven 50 personen

 € 30,-- p.p. Minimaal aantal gasten 

40, maximaal circa 75 personen.

Wanneer u uw gasten voorafgaand 

aan de show in uw letterlijk 

eigen decor wilt ontvangen dan 

is dat mogelijk op het toneel 

van het Broadway Theater. Het 

bedienend personeel serveert 

u hapjes (gemiddeld 3 p.p.) en 

drankje (Binnenlands gedistilleerd). 

Desgewenst projecteren wij op 

de 220m2 led-schermen uw logo’s 

en enkele bedrijfsfoto’s. Meerprijs 

programmeren led-schermen € 250,-

-, gebruik geluidsinstallatie € 250,-- 

(inclusief technicus). Begeleiding 

gastvrouw tot en met aanvang show 

in het Broadway Theater (21.30uur).

Maak een vrijblijvende afspraak

Het succes van een bezoek met 

uw gezelschap aan Brooklyn 

Nights, voorafgegaan door een 

voorontvangst of een speciaal 

voor u geproduceerd programma, 

is afhankelijk van een goede 

wederzijdse communicatie. Dat 

geldt natuurlijk ook voor een bedrijfs- 

of personeelsevenement, congres, 

symposium of modeshow. Wij van 

Wentink Forno & Partners realiseren 

ons het belang van uw kleine of 

grote familie, personeelsfeest of 

bedrijfsevenement. Juist omdat 

het dikwijls eenmalig is moet het 

perfect zijn! Het gaat vooral om 

de afstemming. Wij trekken graag 

bij ons op de locatie in Aalsmeer 

vrijblijvend tijd uit om alles goed 

door te spreken zodat u met een 

goed gevoel en vol vertrouwen uw 

evenement tegemoet gaat. 

Bel voor een vrijblijvende afspraak 

met Wentink Forno & Partners, op 

kantoordagen bereikbaar van 

11.00 uur tot 17.00 uur op: 

T 0297 753 691   

E info@wentinkfornopartners.nl. 

U kunt ook contact opnemen 

met Eventim via: 

T 088 0112661 

E groepsboeking@eventim.nl

*Voorontvangsten zijn niet mogelijk 

tijdens de Kerstdagen



Bent u vegetarisch of eet u geen vis? 

We passen het menu kosteloos voor u 

aan. Voor overige dieetwensen rekenen 

we een toeslag van €7,50. Geef uw 

wensen 5 werkdagen voor de show 

door. Op de avond zelf is het helaas 

niet mogelijk het menu aan te passen 

aan uw voorkeuren. 

Bij Studio’s Aalsmeer geldt een vast 

evenementen parkeertarief van €5 

per auto. 

Alle prijzen zijn incl. BTW en €4,75 

servicekosten.

QUEENS HARLEM MANHATTAN 
BIG APPLE

BROOKLYN 
VIP

ROYAL VIP MANHATTAN 
PIANOBAR

DOWNTOWN

PRIJZEN EN AANTAL PLAATSEN PER ARRANGEMENT

• €79,75 per persoon

• Van 2 tot 40 personen

• €99,75per persoon

• Van 2 tot 82 personen

• €139,95 per persoon

• Van 2 tot 170 personen

• €179,95 per persoon

• Minimaal 2 personen

• €239,95 per persoon

• Minimaal 8 personen

• €159,95 per persoon

• Van 2 tot 84 personen

• €119,95 per persoon

• Van 2 tot 170 personen

ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST IN SPECIALE 

RUIMTE

ONTVANGST IN SPECIALE 

RUIMTE

ONTVANGST ONTVANGST

• Welkomsthapje • Welkomsthapje • Luxe hapjes • Luxe hapjes

• Champagne bij ontvangst

• Luxe hapjes

• Champagne bij ontvangst

• Luxe hapjes • Welkomsthapje

4 GANGEN DINNERSHOW  

BORDES 1E ETAGE 

BIG APPLE 

4 GANGEN DINNERSHOW  

BALLUSTRADE 1E ETAGE 

BIG APPLE

4 GANGEN DINNERSHOW  

PARTERRE BIG APPLE

4 GANGEN DINNERSHOW  

PARTERRE BIG APPLE

4 GANGEN DINNERSHOW  

PARTERRE BIG APPLE

4 GANGEN DINNERSHOW  

PIANOBAR

4 GANGEN DINNERSHOW  

DOWNTOWN

• Gedeelde tafel

• Zicht op het entertainment 

op de 1e etage, geen zicht op de 

parterre

• Geen lift aanwezig

• Gedeelde tafel

• Zicht op entertainment 1e 

etage, beperkt zicht op de 

parterre

• Geen lift aanwezig

• Gedeelde tafel

• Uitstekend zicht op 

entertainment

• Luxe wijnen

• Amuses

• Privé tafel

• Perfect zicht op 

entertainment

• Exclusieve wijnen

• Amuses

• Privé tafel

• Perfect zicht op 

entertainment

• Exclusieve wijnen

• Amuses

• Gedeelde tafel

• Perfect zicht op 

entertainment

• Luxe wijnen

• Amuses

• Gedeelde tafel

• Perfect zicht op 

entertainment

• Exclusieve wijnen

BROADWAY
• €39,75 per persoon

THEATERSHOW   

QUEENS ZONE 

THEATERSHOW   

HARLEM ZONE

THEATERSHOW   

MANHATTAN ZONE

THEATERSHOW   

BROOKLYN ZONE

THEATERSHOW   

ROYAL ZONE

THEATERSHOW   

MANHATTAN ZONE

THEATERSHOW   

DOWNTOWN ZONE

THEATERSHOW   

BROADWAY ZONE

• Free  seating • Free seating • Free seating

• Zeer goede plaatsen

• Geplaceerd

• Beste plaatsen

• Geplaceerd

•Beste plaatsen

• Free seating

• Zeer goede plaatsen

• Free seating • Free seating

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

AFTER PARTY

DIVERSE LOCATIES

• Koffie en thee in een aparte 

ruimte

•Koffie en thee bij 

gereserveerde plaatsen in The 

Club

DRANKEN

• Binnenlands gedistilleerd • Binnenlands gedistilleerd • Binnenlands gedistilleerd • Binnen- en buitenlands 

gedistilleerd

• Binnen- en buitenlands 

gedistilleerd

• Binnenlands gedistilleerd • Binnenlands gedistilleerd • Binnenlands gedistilleerd

SERVICE

• Privé tafel mogelijk vanaf 8 

personen

• Privé tafel mogelijk vanaf 8 

personen

• Gratis parkeren VIP Deck • Gratis parkeren VIP Deck

• Gehele avond privé 

begeleiding

• Privé tafel mogelijk vanaf 8 

personen

• Privé tafel mogelijk vanaf 8 

personen

UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE UITZWAAIFINALE



S T U D I O ’ S  A A L S M E E R   -   VA N  C L E E F F K A D E  1 5   -   1 4 3 1  B A  A A L S M E E R  

MEER INFO OP  
BROOKLYN-NIGHTS.NL

RESERVERINGEN 0900 1353

C : 70
M : 100
Y : 25
N : 10

C : 41
M : 75
Y : 0
N : 0

C : 30
M : 60
Y : 0
N : 0

C : 10
M : 100
Y : 50
N : 0

C : 0
M : 90
Y : 85
N : 0

C : 0
M : 60
Y : 100
N : 0

VALEUR QUADRI


