Gastronomisch genieten langs de Vliet en het goede doel steunen!
KinderResto is een initiatief van de maatschappelijke organisatie Resto VanHarte, die
sociale buurtrestaurants opzet door heel Nederland. In het KinderResto komen
kinderen in de leeftijd 8-13 jaar samen om te koken. Zij leren alles over voeding,
koken, ontspannen, bewegen en samenwerken. De gasten voor wie de kinderen
koken zijn hun ouders, grootouders, familie en de alleenstaande oudere
In Nederland leeft 11% van alle kinderen in een huishouden dat moet rondkomen
van een minimum inkomen of lager. Onderzoek en de praktijk van alle dag leren ons
dat deze situatie voor opgroeiende kinderen een handicap vormt voor hun kansen
in de toekomst en een bedreiging is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Juist voor deze kinderen heeft Resto VanHarte KinderResto in het leven geroepen.
Stichting VanHarte levert op deze manier een bijdrage aan de versterking van de
fysieke, mentale en sociale gezondheid van kinderen.
Wij, de regionale ondernemers Joey de Kruijf (Central Park by Ron Blaauw), Niven
Kunz (restaurant NIVEN), Marko Karelse (Villa la Ruche), Patrick van Zuiden
(Restaurant, Hotel & Spa Savarin), Erik Tas (Restaurant Bij Erik) en Leo Langh (Brasserie
de Koepel), hopen samen met u een bijdrage te kunnen leveren aan het goed
functioneren van KinderResto.
Op zondag 16 september 2018 organiseren wij daarom een culinaire
fundraisingsevenement op de Vliet en serveren wij een vijf gangenmenu op
hoogstaand niveau.
Varende op de Vliet, komt u langs vijf gastronomische restaurants waar u allen
geniet van heerlijke gerechten en wijnen die vloeiend in elkaar overlopen.
U wordt om 11.00 uur ontvangen bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin en vanaf daar
wordt u begeleid naar de Hoornburg aan de Vliet.
Vanaf hier start uw rondvaart met een glas bubbels en vaart u langs de keukens van
Restaurant Niven, Restaurant Villa la Ruche, Central Park by Ron Blaauw, Brasserie de
Koepel en Restaurant Bij Erik.
Na het culinaire vijf gangenmenu vaart u terug naar de Hoornbrug te Rijswijk waar u
begeleid wordt om terug te gaan naar Restaurant, Hotel & Spa Savarin voor een
afterparty.
Voor € 95,- verschaft u zichzelf toegang tot dit all-inclusive fundraisingsevenement en
steunt u KinderResto. De toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende
restaurants.
Uw toegangskaart is inclusief een plaatst op de rondvaartboot van de Ooievaart,
een gastronomisch vijf gangenmenu inclusief bijpassende wijnen, een afterparty met
live muziek bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin en uiteraard een mooie bijdrage aan
het goede doel KinderResto.

