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Persbericht: WILD WILD WEST PARTY bij Restaurant Steaks & Sushi De Witte Buffel met live-muziek van Culemborgse Top-zanger                     

Tom van Munster feat Robin S. Mae d.d. 11 augustus 2016! 

Culemborg– Donderdagavond 11 augustus 2016 tussen 21.00-01.30 uur organiseren Restaurant Steaks & Sushi De Witte Buffel te 

Culemborg & Gerardus Evenement Planner te Deil een WILD WILD WEST PARTY, bij De Witte Buffel (Tollenstraat 24 te Culemborg) met 

LIVE-muziek wat verzorgt wordt door de Culemborgse TOP-zanger Tom van Munster feat Robin S. Mae! 

Deze avond, wat is bedacht door de eigenaar van Restaurant Steaks & Sushi De Witte Buffel, Alwin van Beusichem en wat wordt bijgestaan 
door Gerardus Evenement Planner, zal starten om 18.00-21.00 uur met een heuse all you can eat bbq voor  
 €  22,50 p.p.  
 

DRESSCODE: COWBOY & COWGIRL (PRIJS VOOR DE BEST GEKLEDE COWBOY & COWGIRL) 

Wie is restaurant Steaks & Sushi De Witte Buffel?                                                                                                                                                                                             
Bij Steaks & Sushi De Witte Buffel wordt de nadruk op kwaliteit. Ze kopen het vlees bij een ecologische boerderij De Lindenhoff waar de 
dieren een goed leven hebben, in de vrije natuur rond scharrelen en goede voeding krijgen. De dieren worden met liefde en goede 
verzorging groot gebracht, en dat proef je terug. In de keuken werken ze uitsluitend met dagverse producten, voor ieder product kiezen ze 
de beste bereiding. Zo snijden ze de friet dagelijks van de beste aardappelen in het seizoen. Het concept is een combinatie van een trendy 
steakhouse en traditionele sushi volgens authentiek Japans receptuur. Voor meer informatie over dit restaurant, zie: 
http://www.dewittebuffel.nl/ 

Wie is Gerardus Evenement Planner?’                                                                                                                                                                                    
Gerardus Evenement Planner ziet zich als de perfecte ”organisatietovenaar”. De persoon achter Gerardus Evenement Planner is iemand die 
zich met volle overtuiging en voor de volle 200% inzet bij ieder opdracht – zowel voor grote als kleine bedrijven, maar ook voor 
particulieren – voor het organiseren van kleine en grote evenementen: hij wil deze tot een succes maken. 

Belangrijk is daarbij om creatieve manieren te vinden, de kosten van een dergelijk festijn laag te houden: het verhoogt de kans op het 
doorgaan ervan. Het motto is dan ook “voor elk budget is er iets te organiseren op zakelijk of particulier gebied”. 

Aanmelden voor de all you can eat bbq: Dit kan door een email te sturen naar info@gerardus-evenement-planner.nl 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 of via 

info@gerardus-evenement-planner.nl.  
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