
 
 

 

Speciale Dinerarrangementen te boeken t/m 9 personen.  
 
 
Restaurant Noordeinde arrangement Soldaat van Oranje – De Musical 
Selecteer een datum en selecteer vervolgens het “Restaurant Noordeinde arrangement”.  
 
Het Restaurant Noordeinde arrangement bestaat uit: 

 1e rang ticket voor Soldaat van Oranje – De Musical  

 Per twee personen een souvenirboek 

 Een hoofdgerecht met keuze uit: 
 

Hamburger van Limousin rundvlees op een brioche broodje met tomatenrelish en rustieke friet 
of 

Op de huid gebakken kabeljauwfilet geserveerd met een witte wijn-limoensaus,  
aardappelgratin en seizoensgroenten 

of 
Gepofte knolselderij geserveerd met geroosterde bospeentjes en een crumble van noten en salie  

of 
Groente tajine geserveerd met couscous en harissa kruiden 

 

 Een pauze arrangement aan een gereserveerde tafel 
 
De prijs voor het Restaurant Noordeinde arrangement bedraagt: 
€ 96,60 per persoon op dinsdag en woensdag  
€ 101,60 per persoon op donderdag  
€ 111,60 per persoon op vrijdag en zaterdag 
 
Vanaf februari 2019 zijn de prijzen voor het Restaurant Noordeinde arrangement: 
€ 89,00 per persoon op woensdag en donderdag  
€ 101,00 per persoon op vrijdag  
€ 105,00 per persoon op zaterdag 
 
 
Let op:  

 De aanvangstijd van het diner is 17:30-18:00 uur. 

 Een voor- en/of nagerecht is niet inbegrepen in dit arrangement maar kunt u bij bestellen vanaf € 7,50. 

 Het Restaurant Noordeinde arrangement is niet boekbaar op zondag. 

 Bekijk de Algemene Voorwaarden onderaan dit document. 

 
  



 
 

 
Matinee arrangement Soldaat van Oranje – De Musical  
Selecteer een datum op een woensdag of zondag en selecteer vervolgens het “matinee arrangement”. 
 
Het matinee arrangement bestaat uit: 

 1e rang ticket voor Soldaat van Oranje – De Musical 

 Per twee personen een souvenirboek 

 Een pauze arrangement aan een gereserveerde tafel  

 Na afloop van de voorstelling ontvangen wij u hartelijk in ons restaurant Noordeinde voor een 
hoofdgerecht naar keuze bestaande uit: 
 

Kipsaté met friet 
of 

Ossenhaasspies van de grill met pepersaus 
of 

Vegetarische maaltijdsalade met brood 
of 

Rijk belegd broodje hamburger met bacon en tomaat, komkommersalade en friet 
 
De prijs voor het matinee arrangement bedraagt: 
€ 90,10 per persoon op woensdag 
€ 103,10 per persoon op zondag 
 
Vanaf februari 2019 zijn de prijzen voor het matinee arrangement: 
€ 82,00 per persoon op woensdag 
€ 96,00 per persoon op zondag 
 
 
Let op:  

 Het matinee arrangement is alleen te boeken bij matinee voorstellingen, met uitzondering van zaterdag. 

 Indien er op woensdagavond ook een voorstelling is kan alleen het Restaurant Noordeinde arrangement 
worden geboekt. 

 Bekijk de Algemene Voorwaarden onderaan dit document. 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
Kerstarrangement Soldaat van Oranje – De Musical 
Selecteer een datum en selecteer vervolgens het “kerstarrangement“. 
 
Voor voorstellingen vanaf 13 december 2018 t/m 30 december 2018 bieden wij in de TheaterHangaar alléén het 
kerstarrangement aan.  
 
Het kerstarrangement bestaat uit; 

 1e rang ticket voor Soldaat van Oranje – De Musical 

 Per twee personen een souvenirboek  

 3-gangen kerstdiner inclusief amuse  
 

De prijs voor het kerstarrangement bedraagt; 
€ 103,60 per persoon op dinsdag ,woensdag en donderdag  
€ 116,60 per persoon op vrijdag, zaterdag en zondag (dit geldt ook voor 26-12-2018) 
 
 
Let op; 

 De aanvangstijd voor het kerstarrangement is 17:30 uur. 

 Op zondag is het diner na afloop van de matineevoorstelling, ook om 17:30 uur.  

 Bekijk de Algemene Voorwaarden onderaan dit document. 
 

 

Algemene Voorwaarden voor bovenstaande Arrangementen:  

 Getoonde ticketprijzen zijn inclusief Eventim servicekosten en BTW.  
Per transactie wordt €1,50 (Etickets) of €2,00 (postverzending binnen Nederland) gerekend. 

 Pauze arrangement is inclusief een drankje.  

 Voor het pauze arrangement dient u uw drankjes voor aanvang van de voorstelling in Restaurant 
Noordeinde op te geven aan een van onze medewerkers. 

 Het is niet mogelijk de gekozen arrangementen te verplaatsen of te annuleren. 

 Er is per dag een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

 De speciale arrangementen zijn t/m 9 personen te boeken. 


