
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

CINEMA CULINAIR: No Reservations 

vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 maart 

 

COQUILLES MET SAFFRAANSAUS* 

Een fraai voorgerechtje van gebakken coquilles met frisse dressings van saffraan en sinaasappel. 

*** 

DORADE MET GROENTEN UIT DE OVEN 

Filet van dorade met courgette, citroen en tijm uit de oven. Minder dreigend dan in de film. 

*** 

SPAGHETTI ALL’ARRABBIATA 

Klassieke pasta met tomatensaus, rode pepertjes, knoflook en parmezaanse kaas,  

geen kind kan er weerstand aan bieden. 

*** 

SLICE OF PIZZA 

Home made veggie pizza, always the best and most fun. 

*** 

TASPASPLANKJE 

After work relaxation: caprese, artisjok, kaas en olijven. 

*** 

KIPPENDIJEN MET COGNACSAUS 

Het proefmoment gaat om de cognacsaus met selderij, witte wijn, sjalot, truffel en knoflook. 

Geserveerd met malse kippendij en garnering.  

*** 

KOUDE SABAYON MET ROOD FRUIT 

Koude sabayon met vers rood fruit en een crumble van koekjes  

  



* Bevat schaaldieren 

Er zijn geen noten in dit menu verwerkt. 

Er is geen varkensvlees in dit menu. 

Dit menu is geschikt voor zwangeren. 

Wij bieden ook een vegetarische variant aan.  

Heb je een allergie dan kunnen we je adviseren over de gang(en) die je moet overslaan. 

 

Maak uw foodfilm-beleving compleet met een van onze vertrouwde huiswijnen à €10,- per fles 

Wit: Verdejo 2018, ”Puerta Adalia”, Rueda, Spanje 

Rood: Tempranillo 2019, ”Ortiga”, Castillië, Spanje 

 

Tickets bestellen (let op!): Bestellen gaat via de website van Cinema Culinair:  

Voor vrijdag 5 maart: klik hier. 

Voor zaterdag 6 maart: klik hier. 

Voor zondag 7 maart: klik hier.  

 

Praktische informatie: Het diner is op de dag zelf af te halen tussen 15:00 en 18:00 bij Restaurant 

Brunel of in Alphen a/d Rijn. Bezorgen is op de dag zelf mogelijk tussen 15.00 en 18.30 uur in 

(omgeving) Gouda, Alphen a/d Rijn, Woerden en Rotterdam. In de instructiemail en de meegeleverde 

handleiding van Brunel’s filmdiner take away staat welke eenvoudige handelingen er uitgevoerd moet 

worden per gerecht. Voor koude gerechten geldt: uitpakken en serveren maar. Warme gerechten 

moeten worden opgewarmd in de pan, oven of de magnetron. Thuis dien je zelf de filmstream te 

downloaden voor €2,99 via de streamingdienst Film.nl. 

 

* Deze editie van Cinema Culinair leent zich ook uitstekend om er een unieke middagactiviteit van te 

maken. Wil je je diner eerder afhalen of laten bezorgen mail dan even naar brunel@planet.nl 

 

Voor alle informatie bekijk de website van Cinema Culinair: www.cinemaculinair.nl 

 

 

https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/product/no-reservations-filmdiner-take-away-vrij-5-3-2021-gouda-alphen-rotterdam/
https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/product/no-reservations-filmdiner-take-away-zat-6-3-2021-gouda-en-alphen/
https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/product/no-reservations-filmdiner-take-away-zon-7-3-2021-gouda-en-alphen/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frestaurantbrunel.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Deb1d6803be359567c2a25d0bd%26id%3D1c35e27aa7%26e%3Dad53b355bb&data=04%7C01%7C%7C3a6a2bf8cfa44ca092e808d8773c8126%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637390449028034342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=flwXyoKxQjyzF6TxkBr3MkvDcUI2XwG99M0NDR32%2F0I%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frestaurantbrunel.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Deb1d6803be359567c2a25d0bd%26id%3D587cdbee71%26e%3Dad53b355bb&data=04%7C01%7C%7C3a6a2bf8cfa44ca092e808d8773c8126%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637390449028034342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kkV1oF%2B4GrWclsSbYf15V%2FjG%2FMPUMtv1EEZ%2BgqrgA3Q%3D&reserved=0
http://www.cinemaculinair.nl/

