
Informatie

• Reserveren is noodzakelijk, want wij werken 
met verse producten.  

• Heeft u speciale (dieet)wensen? Bent u 
geen liefhebber van vis en/of vlees? Geef 
dit dan duidelijk door bij de reservering. 
Op de avond zelf kunnen wij helaas geen 
aanpassingen meer doen aan het menu. 

• U kunt reserveren tot twee dagen voor de 
voorstelling. 

Prijzen en tijden

• Driegangendiner 
€ 25,00 p.p inclusief een kopje koffie of thee  
ontvangst vanaf 18.00 uur 
aanvang diner 18.30 uur 

• Bourgondische Franse Borrelplank 
€ 10,00 p.p. inclusief een glaasje bubbels 
na de voorstelling 

• Luxe Borrelplank 
€ 7,50 p.p. 
na de voorstelling

Reserveren

Jos Franssen
chef-kok

publiciteit@janvanbesouw.nl

013 534 34 00

Theaterkassa CC Jan van Besouw
Thomas van Diessenstraat 1
5051 RJ Goirle

- MENU - - MENU -

vitello tonato kalfsvlees
tonijnmayonaise • kappertjes • ansjovis

pasta borelli
orecchiette • pompoen • cantharellen • pancetta

tiramisu
met Schrobbelèr

luxe borrelplank
heerlijke selectie van delicatessen van de chef

» ook vegetarisch te bestellen

bourgondische franse borrelplank
heerlijke selectie van Franse delicatessen van 
de chef

» ook vegetarisch te bestellen

carpaccio van gerookte rode biet 
geitenkaas • gepofte quinoa • balsamico crème

lasagne van zoete aardappel
aubergine • tomaat • oregano • kaneel
met vegetarische kipstukjes

chocolate dream
helemaal choco

salade geitenkaas 
spek • honingdressing

luxe broodje lakenvelder vleesburger
van Boerderij ‘t Zandeind uit Riel • rauwkost

Romige boeren bavarois
van Van Roessel

zarzuela
authentieke Spaanse vissoep

spaanse lamsstoofpot
gekookte aardappel in de schil • Mojo Rojo

bienmesabe canario
amandel • kaneel • sherry

cocktail van zalm en garnalen  
ananas • vadouvan-mayonaise • baconkruim

parelhoenfilet
gevuld met paddenstoelen • portsaus

warm chocoladetaartje
frambozensorbet

gerard alderliefste / cor bakker

Met trots presenteren wij, in samenwerking 
met chef-kok Jos Franssen, onze eerste reeks 
van Culituur - Tafelen en Theater bij Cultureel 
Centrum Jan van Besouw!

Samen met vrienden of familie genieten van 
een heerlijk menu in een culturele ambiance, 
een super-de-luxe borrelplank met een speciaal 
biertje van de tap; het kan allemaal bij ons in de 
huiskamer van Goirle.

Elk menu heeft de sfeer van de voorstelling die u 
gaat bezoeken, maar ook wanneer u niet naar de 
voorstelling gaat, kunt u reserveren voor het diner 
of borrelmoment. Uiteraard houden wij rekening 
met (dieet)wensen, die kunt u doorgeven bij de 
reservering.

Gastvrij genieten van eten en theater. 

16 december • voorstelling 15.00 uur
plank € 10,00 p.p. • na de voorstelling

Jim van der zee
27 januari • voorstelling 15.00 uur
diner € 25,00 p.p. • na de voorstelling

Joel borelli
1 februari • voorstelling 20.30 uur
diner € 25,00 p.p. • 18.30 uur

opvoedcircus
22 februari • voorstelling 20.30 uur
plank € 7,50 p.p. • na de voorstelling

lakshmi

the kik

javier guzman

14 maart • voorstelling 20.00 uur
diner € 25,00 p.p. • 18.30 uur

21 maart • voorstelling 20.00 uur
diner € 25,00 p.p. • 18.30 uur

9 april • voorstelling 20.00 uur
diner € 25,00 p.p. • 18.30 uur


