THEATERHOTEL ALMELO
“Wij gaan voor smaakvol, klassiek én
Twents”, gastheer Edward van de Sociëteit.

De Sociëteit
Het recept voor goed eten tegen een aantrekkelijke, vaste prijs in een restaurant dat onze Twentse streek vertegenwoordigt? Dat is ‘De Sociëteit’! Een restaurant gevestigd in een monumentaal pand in het hart van Almelo, waar u
de hele avond kunt genieten van verschillende smaakcombinaties in een intieme en ongedwongen sfeer. Ieder
seizoen stelt de chef-kok een nieuwe menukaart samen, waarbij diverse streekproducten worden gecombineerd
met seizoensproducten. Bijvoorbeeld de kaas van de boer om de hoek en de asperges uit het land slechts enkele
kilometers verderop.

• TAPAS SOLERA
• JOHNNY’S BAR

“Puur genieten! Dat vind ik belangrijk.
Samen zorgen we voor een ontspannen
en een gezellige avond uit”, barman John
van Johnny’s Bar.

Dock 19 Steaks & More
Vroeger was Dock 19 Steaks & More een loods aan de haven van Almelo. Nu is het omgebouwd tot modern
restaurant met een informele ambiance en sfeervolle bar. Het eten krijgt bij Dock 19 de smaakbeleving zoals dat
bedoeld is: eerlijk en puur. Alle hoofdgerechten worden bereid in een Josper houtskoolgrill. Een 400 oC hete grill die
wordt afgesloten, waardoor vlees, vis, gevogelte en ook groente en deegwaren direct dichtschroeien en er een
authentieke smaak en unieke textuur ontstaat. Dat proef je.
Tapas Solera
Wat oorspronkelijk in Spanje begon als eetlustopwekkende starter bij een glas sangria, is uitgegroeid tot een
wereldbekend fenomeen. Lekker lang tafelen met deze mediterrane hapjes is ook in Nederland niet meer weg te
denken. Tapasrestaurant Solera is dé plek waar u in een ontspannen en gezellige sfeer tijdens de lunch, het diner of
de borrel kunt genieten van meer dan 100 vegetarische, vis- of vleestapas.

“Bij Tapas Solera gaan we voor een
gezellige sfeer, goede tapas, veel keuze
en bovenal veel plezier”, gastheer Arnold.

Johnny’s bar
Lekker daghap, uitgebreid dineren of borrelen? Kies voor de bijzonder sfeervolle bar van John. Het is een plek om
even lekker te ontspannen en bij te komen van een drukke werkdag. John staat altijd klaar om even gezellig een
praatje te maken of één van zijn heerlijke drankjes samen te stellen.

“Dock 19 is modern en stijlvol met een
robuuste grill”, gastvrouw Stephanie.

Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl/events

• DE SOCIËTEIT
• DOCK 19 STEAKS
& MORE

ETEN & DRINKEN
Brasserie
Een gezellige lunch afspraak met vrienden, een zakelijke meeting combineren met een diner of even snel wat eten
voorafgaand aan een theatervoorstelling? Het is mogelijk in de sfeervolle Brasserie van het Theaterhotel. De uitgebreide kaart met heerlijke specialiteiten zorgen voor een smaakvol moment.

• BRASSERIE

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met ons salesteam
via 0546 803 000 of
events@theaterhotel.nl.
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Verrassend vanzelfsprekend

Vanuit passie, expertise en
ervaringen kijken zij naar
verschillende mogelijkheden en houden daarbij
rekening met uw wensen.
Samen met hen komt u
tot een volledig voorstel
op maat.

www.dock-19.nl

www.desocieteit.nl

www.tapassolera.nl
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