This Is Holland Arrangementen
Grand Café Restaurant 1eKlas 2022
THIS IS HOLLAND: Nederland in Vogelvlucht
THIS IS HOLLAND is een unieke vliegervaring die je Nederland niet alleen laat zien, maar
ook echt laat beleven. Adembenemende filmbeelden bieden je een spectaculair perspectief
vanuit de lucht en nieuwe inzichten in hoe Nederland is ontstaan. Door middel van
verrassende special effects en een enorm bolvormig scherm, voelt het alsof je rakelings over
de must-sees van de Lage Landen vliegt. En ook de tijd vliegt voorbij. Voor je het weet, sta
je weer buiten, een onvergetelijke ervaring rijker.
De experience bestaat uit vier verschillende shows en neemt je mee op een
adembenemende reis door en over Nederland.
This is Holland duurt ongeveer een uur en de reistijd bedraagt ongeveer 20 minuten vanaf
Grand Café Restaurant 1eKlas.
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This Is Holland Arrangementen
Grand Café Restaurant 1eKlas 2022
This is Holland lunch deluxe arrangement voor € 35,00 per persoon
Inclusief onbeperkt koffie, thee, melk en tapwater
- Parelcouscous salade
- Broodje Oma Bobs kroket
- Verse tomatensoep
- Diverse soorten broodjes; twee luxe bolletjes per persoon met diverse kaas- en vleeswaren
en zoet beleg, krentenbrood en mini chocoladebroodjes
Kan ook geheel vegetarisch
- Verse fruitsalade
Inclusief ticket This is Holland

This is Holland diner arrangement voor € 45,00 per persoon
3 gangen menu inclusief tafel water met keuze uit de volgende gerechten:
Voorgerecht
- Carpaccio met pesto, kappertjes en Parmezaanse kaas
- Gebakken gamba’s in olijfolie met knoflook, tomaat en bosui
- Vegetarische salade met paprika, komkommer, ui, fetakaas, avocado, doperwten en walnoot
- Verse tomatensoep
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en boter
Hoofdgerecht
- Zalmfilet met kruidensalsa
- Zeebaars met botersaus
- Vlaamse stoof (runderstoof) geserveerd met aardappelpuree en rode kool
- Ossenhaasbiefstuk met honing-tijm saus
- Vegetarische curry met doperwt, cashewnoten, yoghurt-muntsaus, koriander, rijst en salade
- Pasta met champignonroomsaus, rucola, Parmezaan en salade
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgratin, friet, groente en salade
Dessert
- Dame Blanche 2.0
- Tiramisu
Inclusief ticket This is Holland

Stationsplein 15, Perron 2B
1012 AB Amsterdam (centrum)
The Netherlands
T +31 20 625 0131
E sales@restaurant1eklas.nl
W www.restaurant1eklas.nl

