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Nieuwsbrief april/mei

De zon laat zich al mooi zien, dus staat ons terras ook weer
buiten
In mei hebben wij weer enkele activiteiten.
13 mei Moederdag brunch vanaf 11uur.
19 mei pinksterfair van 11.00-16.00
25-27 mei terug naar het begin festival met op zaterdag
live muziek.
Vanaf heden hebben wij ook weer heerlijke asperges van
Meinardi uit Noordbroek op onze dinerkaart

Nieuwsbrief april/mei

Op 13 mei houden wij een moederdagbrunch

.

De brunch zal bestaan uit biologische en zelfgemaakte
producten en worden door onze koks met liefde
bereid.
O.a. verschillende soorten soep, brood, beleg zoet en
hartig,
2 soorten quiche, gebak en patisserie.
De brunch begint om 11:00
De kosten zijn 17,50 per persoon
Reserveren!!!
info@restaurantveldzicht.nl
0596855955

Pinksterfair bij Restaurant Veldzicht
Op 19 mei organiseren wij een pinksterfair
Van 11:00-16:00
Deze dag zullen er verschillende leveranciers van ons hun
producten aan u laten zien en verkopen.
Waaronder boerenkaas van firma Schelligeheert uit
Sauwerd, wijnproeverij van Italiaanse wijnen door Vino per
tutti, verschillende boonsoorten van de firma Waldfarming
uit Jistrum ,dorpsboerderij Riep uit Zeerijp en vele andere
snuisterijen.
Ook wij zullen u kennis laten maken met ons huisgemaakte
brood en bonbons en heerlijke producten voor het
voorjaar.
Ook is er gelegenheid om koffie/thee met gebak te drinken.
Restaurant Veldzicht
Schoolweg 4
9911 PA Oosterwijtwerd

25/26/27 mei hebben wij een terug naar het begin festival menu.
Met op zaterdag tijdens het diner live muziek

De naam van het festival, Terug naar het begin, verwijst naar de
vroegste geschiedenis van Nederland, die het beste te zien is in de
historische binnenstad van Appingedam en haar omgeving. In het
Groninger landschap vind je hier twaalfde- en dertiende-eeuwse
kerkjes, die je nergens anders in Nederland vindt. Tijdens het festival
zijn juist deze oude kerken het podium en decor voor intieme
optredens.
Muziek, theater, poëzie, literatuur, dans & beeldende kunst
Terug naar het begin laat een mix van muziek, theater, poëzie,
literatuur, dans en beeldende kunst zien. We zoeken altijd naar
kunstvormen die het publiek verrassen, overrompelen, ontroeren en/of
betoveren. Ook geven we een podium aan nieuwe producties en jonge
talenten.
Zie voor het hele programma van terug naar het begin.
http://www.terugnaarhetbegin.nl/

Reserveren is nodig en gewenst.

