
DE ENIGE ECHTE 
DINNERSHOW 

VAN NEDERLAND

4-GANGEN 
DINNERSHOW

BROADWAY 
THEATER

SPEKTAKEL

AFTERPARTY MET
TOPARTIESTEN

TEAM VAN 
50 MEDEWERKERS



Dinnershow Brooklyn Nights is 

een verrassende all-inclusive  

avond uit. Tijdens deze 

spectaculaire dinner experience 

komt de veelzijdige geschiedenis 

van New York City aan bod. 

Onder het genot van een 

heerlijk 4-gangendiner geniet u 

samen met uw gezelschap van 

onvervalst entertainment. Op 

de podia, tussen, en op de tafels 

maken de artiesten en dansers er 

een onvergetelijke ervaring van! 

De avond. Vanaf het begin van 

de avond wordt u als gast volledig 

verzorgd tijdens een ontvangst met 

aperitief. Vervolgens neemt u samen 

met uw gezelschap plaats in het Big 

Apple restaurant of één van onze 

andere dinerlocaties om te genieten 

van entertainment en diverse 

culinaire verrassingen. Na het diner 

vindt er een grootse show plaats 

door onze cast van circa 50 personen 

in het Broadway Theater, gevolgd 

door een afterparty. Niet zomaar een 

afterparty, maar entertainment voor 

ieder wat wils. Feest samen met de 

artiesten in de verschillende sfeervolle 

locaties.

Opties. Er zijn diverse 

arrangementen welke  allen 

beschikken over een all-in 

(binnenlands) drankenarrangement. 

De arrangementen zijn uit te breiden 

met talrijke opties zoals:

• Exclusief voorontvangst

• Privé tafel voor uw gezelschap

• Luxe fles cava aan tafel

• Internationaal drankenarangement

• Spotlight moment tijdens het diner*1 

• Luxe hotelovernachting inclusief  

  shuttle service

Data voorstellingen*2

Dit jaar staat de agenda weer vol 

met een aantal fantastische shows 

vol live entertainment. Geniet 

tijdens de shows van het heerlijke 

4-gangendiner. Kijk voor de meest 

actuele voorstellingsdata op 

www.brooklyn-nights.nl 

Reserveren. Kaarten voor Brooklyn 

Nights kunt u reserveren via 

www.brooklyn-nights.nl of bel 

0900–1353.

   

Interesse? Wilt u meer weten, 

heeft u specifieke dieetwensen, wilt 

u voor een groep boeken of bent 

u geïntresseerd in onze zakelijke 

arrangementen? Neem dan contact 

met ons op via 0297 - 753 607   

of stuur een e-mail naar 

info@studiosaalsmeer.nl. 

Wij helpen u graag verder.

17.45 uur

Ontvangst 

met aperitief

18.45 uur

4-gangendiner in het 

Big Apple, Pianobar of 

Down Town restaurant

21.20 uur

Show in het 

Broadway Theater

22.45 uur

Afterparty met

drankjes, dans en 

muziek

23.45 uur

“Uitzwaai”

Finale

EEN UNIEKE & 
AFWISSELENDE 

DINNER 
EXPERIENCE! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BROOKLYN NIGHTS VIERT DE BRUISENDE 

VEELZIJDIGHEID VAN NEW YORK CITY.

*1 Heeft u iets te vieren? Verras de gelukkige en zet hem of haar in het zonnetje met een spotlight moment door onze presentator tijdens het diner, inclusief een bos bloemen uit Aalsmeer.

*2 De voorstellingsdata en tijdsindicaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.



ARRANGEMENTEN*

Queens
Beleef Brooklyn Nights 

all-inclusive. 

• U wordt welkom geheten met 

   een heerlijk welkomsthapje en 

   -drankje, nadat u heeft ingecheckt.

• Neem achterin het Big Apple 

   restaurant plaats met uitzicht 

   op het tweede podium.

• Geniet samen met andere 

   gasten aan tafel  van een heerlijk 

   4-gangendiner en afwisselend

   entertainment. 

• Na het diner geniet u  van een 

   wervelende show in het 

   Broadway  Theater.

• De avond wordt afgesloten met 

   een afwisselende afterparty en de

   knallende uitzwaaifinale.

v.a. € 89,90 p.p.

Harlem
Geniet gedurende de avond 

van top entertainment.

• Geniet van een welkomsthapje 

   en -drankje nadat u zich bij de 

   ontvangstbalie heeft incheckt.

• U zit bij het tweede podium met 

   entertainment rondom uw tafel 

   tijdens het 4-gangendiner. 

• Vanaf 8 personen krijgt u een 

   privé tafel toegewezen. 

• Na het diner geniet u  van een 

   wervelende show in het 

   Broadway Theater.

• Ten slotte sluit u de avond af met 

   een fantastische afterparty en 

   de knallende uitzwaaifinale.

Down Town*
Beleef de show van dichtbij in 

deze prachtige dinerzaal!

• U wordt welkom geheten met 

   een heerlijk welkomsthapje en 

   -drankje, nadat u bent ingecheckt.

• Geniet tijdens het 4-gangendiner 

   van entertainment direct bij u 

   aan tafel.

• Vanaf 8 personen wordt u aan een 

   privé tafel ingedeeld.

• Na het diner geniet u  van een 

   wervelende show in het 

  Broadway Theater.

• Sluit de avond af met een 

   afterparty vol muziek en de    

   knallende uitzwaaifinale.

v.a. € 109,90 p.p. v.a. € 129,90 p.p.

Manhattan Pianobar*  
Verblijf tijdens het diner in 

een zeer luxe ambiance.

• Begin de avond feestelijk met een 

   aperitief en een exclusief hapje  

   rondom de bar. 

• Dineer in het luxe Pianobar 

   restaurant met entertainment 

   direct aan tafel.

• Vanaf 10 personen wordt u 

   ingedeeld aan uw eigen tafel.  

• Neem na het 4-gangendiner plaats 

   in het theater op zeer goede 

   plaatsen in de Pianobar-zone.

• Sluit de avond af met een 

   afwisselende afterparty op 

   verschillende locaties en de

   knallende uitzwaaifinale.

v.a. € 169,90 p.p.

Brooklyn VIP
Beleef de show van dichtbij 

als een echte VIP!

• Parkeer op het VIP-deck en meld u 

   bij de exclusieve incheckbalie. 

• In de  exlusieve VIP-ruimte geniet 

   u van een glas champagne en 

   een luxe amuse.

• U wordt door een gastheer/ 

   -vrouw begeleid naar uw tafel. 

• Gedurende het 4-gangendiner komt 

   de cast regelmatig bij u aan tafel.

• In het theater wordt u naar uw 

   plaats begeleid, zodat u van 

   dichtbij van de show kunt genieten.

• In een exclusieve VIP-ruimte sluit u 

   de avond in stijl af met koffie en 

   thee, om vervolgens te genieten  

   van de afterparty en knallende 

   uitzwaai finale.

Royal VIP
 

Onder begeleiding van uw 

eigen private attendant!

• Parkeer op het VIP-deck en check-

   in bij de exclusieve incheckbalie. 

• Een private attendant begeleidt u 

   naar de Royal VIP-ruimte, waar u 

   geniet van een exclusieve amuse en 

   een glas champagne.

• Uw private attedant begeleidt u 

   naar uw tafel en wijkt vervolgens op 

   gepaste afstand niet van uw zijde.

• Na het 4-gangendiner wordt u naar 

   de beste plaatsen in het theater be- 

   geleid, waar u geniet van  de show.

• Sluit de avond af in o.a. de New 

   York Night Club met koffie en thee 

   en geniet van de afterparty onder het 

   genot  van buitenlands gedistilleerd.

• Vanaf 8 personen te boeken.

Theater Only
Geniet van de spectaculaire 

show en afterparty.

• U krijgt na het inchecken alvorens 

   de show begint een heerlijk 

   drankje naar keuze 

   (binnenlands gedistilleerd).

• Laat u verrassen door de 

   spectaculaire show in het 

   Broadway Theater.

• Geniet van de afterparty op diverse    

   locaties en een knallende finale. 

v.a. € 179,90 p.p. v.a. € 239,90 p.p. v.a. € 44,90 p.p.

Reserveer direct via 

brooklyn-nights.nl 

of 0900 - 1353

*3 Alle arrangementen zijn naast de top entertainment inclusief wijnen, softdrinks, (na de show) koffie/thee en op basis van het binnenlandse gedistilleerd assortiment, tenzij anders vermeld.

*4 Wanneer te weinig gasten voor dit arrangement hebben gekozen gaat dit ten koste van de ambiance en zullen wij u onderbrengen aan goede tafels in één van onze andere restaurants.

*5 Wanneer te weinig gasten voor dit arrangement hebben gekozen gaat dit ten koste van de ambiance en zullen wij u onderbrengen aan goede tafels op de parterre van het Big Apple restaurant.

Manhattan
Neem plaats aan een exclusieve 

tafel in The Big Apple.

• Begin de avond met een sfeervolle 

   voorontvangst met een aperitief 

   en een exclusief hapje.

• Geniet van een fantastisch   

   4-gangendiner met entertainment 

   direct bij u aan tafel.

• Vanaf 8 personen wordt er een  

   privé tafel voor u gereserveerd.

• Neem na het diner plaats in het 

   theater op zeer goede plaatsen in 

   de Manhattan-zone.

• Sluit de avond af met een 

   afwisselende afterparty in 

   verschillende locaties en knallende 

   uitzwaaifinale.

v.a. € 149,90 p.p.

MEEST GEKOZEN
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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

Alle prijzen zijn inclusief BTW en servicekosten, druk- en zetfouten voorbehouden.


