
AAN TAFEL MET REMBRANDT

donderdag 4 april 2019

FLORA Party & Event in
Boskoop en kunsthistorica

Peet Hiddink, nodigen u op
donderdag 4 april a.s. graag

uit tot het bijwonen van een
sfeervolle, culinaire en

culturele avond met als
motto:

  “Aan tafel met Rembrandt !”
Dit evenement wordt

georganiseerd in het kader
van het themajaar 

“Rembrandt en de Gouden
Eeuw - 2019“, naar aanleiding

van de herdenking van de sterfdag van Rembrandt, 350 jaar geleden.
 

Laten we ‘aan gaan zitten’ aan een door kaarsen verlichte dis en onder
het genot van spijs en drank onze 'bokaal' heffen op deze bijzondere

meester,  die bekend staat als de meest veelzijdige schilder van de
Gouden Eeuw!

Tijdens een driegangendiner (tussen de gangen door) zal
kunsthistorica Peet Hiddink u vertellen over het leven en werk van

deze geniale kunstenaar. De lezing wordt begeleid door lichtbeelden
en er wordt dieper ingegaan op b.v. techniek, compositie en symboliek

in een aantal schilderijen, etsen en tekeningen van zijn hand.
Naast een zeer ’smakelijke’ zal het daarom ook een ‘leerzame’ avond

worden. 
 

De chef-kok heeft speciaal voor deze avond een passend driegangen-
menu voor u samengesteld  met een 17e -eeuwse 'touch'.

Menu

Amuse

~ ~ ~

- Cocktailtje van polderhoen
- Boerenbrood met rosbief en truffelsaus

- Canapé met makreel en Hollandse haring
- Mousse van boerenham met asperge

~ ~ ~

- Gepekelde procureur met mosterdfruit
- Groenteschotel met spruitjes, venkel en pompoen

- Schotel met stoofvlees
- Stamppot van aardappel, knolselderij, rode biet en appel

- Gebakken aardappeltjes
- Paling in het groen (gebakken paling in saus van groene

kruiden)
~ ~ ~

Oudhollandse dessertproeverij:

- Wentelteefjes met stoofpeertjes
- Kaneelijs met stroopwafel

- Griesmeelpudding met bosvruchtensaus
~ ~ ~

N.B.

Alle gerechten worden op een bord of schotels op tafel geserveerd, u hoeft dus geen

keuzes vooraf te maken.



Aan tafel met Rembrandt

Datum: donderdag 4 april 2019 *
Locatie: Rosariumzaal Flora Boskoop

Parklaan 4
2771 GB  Boskoop

tel. 0172-766048
Aanvang: 18.15 uur

aanvang lezing ca. 18:40 uur
einde van de avond ca. 22:15

Kosten: € 47,00 per persoon
driegangendiner inclusief

Rembrandtlezing,
exclusief drankjes

Aanmelden:
Vóór 30 maart 2019

“Wie het eerst komt, het eerst maalt!”
Aanmelden en betalen bij restaurant Roos in het

Flora-gebouw, onder opgave van naam, aantal
personen, evt. dieetwensen,  telefoonnummer /

emailadres.

Met vriendelijke groet,

Chef-kok Marcel Vergeer, Flora Boskoop

Peet Hiddink, Kunsthistorica

* Bij grote belangstelling zal er nog een tweede “Aan tafel met Rembrandt” avond

georganiseerd worden op 11 april a.s..

 

AAN TAFEL MET REMBRANDT

FLORA  Boskoop
donderdag 4 april 2019
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