SEX AND THE CITY - DRIE
GANGEN DINER

9.2
Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur en 30 minuten
Locatie: Den Bosch, Utrecht, Eindhoven en Nijmegen

PROGRAMMA
Jullie zijn vandaag hot and happening! De vrijgezel staat natuurlijk in het middelpunt en gaat een dag beleven
die ze niet snel zal vergeten. Alle belangrijke aspecten voor een vrouw zijn aanwezig in dit arrangement; plezier,
sex, drank en heerlijk eten.

14.00 – 16.30 Sex and the city
Voor echte shopping queens!
Zijn jullie fashionista’s in hart en nieren? Hebben mannen geen geheimen meer voor jullie? Laat dan maar eens
zien wat jullie in huis hebben. In Sex and the City strijd je met elkaar om het meeste shoppinggeld. Dus zijn
jullie helemaal hot, hip en happening? Trek dan snel je stiletto’s aan en speel het meest sexy stadsspel van Den
Bosch!

Loslopende mannen opgelet!
In teams gaan jullie de strijd met elkaar aan om het meeste shoppinggeld. Met een smartphone en kaart loop je
door de stad en beantwoord je de gekste vragen: wie weet hoeveel spermacellen een man per hartslag
produceert of hoeveel mannen ter wereld zijn gezegend met maar liefst twee penissen?
Ook hebben we een aantal hilarische foto-opdrachten voor jullie in petto. Wie vindt bijvoorbeeld de knapste man
van Den Bosch voor de perfecte foto? Pas maar op dat het geen Mr. Big is, dan ben je zo een teamlid kwijt! Om
het extra spannend te maken gaat de tussenstand een half uur voor het einde op zwart!

16.30 – 17.00 Prijsuitreiking
Aan het eind van deze zinderende strijd komen de teams weer bij elkaar. Lekker met z’n allen aan de borrel en
laat die foto’s maar zien. Dat het meest sexy team moge winnen!

17.30 – 19.30 Drie gangen diner
In een sfeervol restaurant wacht er een smakelijk drie gangendiner op je. Gezellig napraten over de hilarische
foto’s en opdrachten van sex and the city onder het genot van een lekker diner!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Professionele begeleiding
Smartphone per team
Prijs voor het winnende team
Consumptie tijdens prijsuitreiking
Flesje drinken voor onderweg

BIJZONDERHEDEN
Vraag ook naar de andere dinermogelijkheden:
Dineren in informele sfeer:
Walking dinner
Kaas fondue
Vlees fondue
Kaas/vlees fondue
Op zoek naar een snelle hap:
incl. saladegerecht & frietjes
Broodje Pulled Pork
Broodje Pulled Chicken
Broodje hamburger

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 50,56

€ 57,50

8

20 - 49 personen

€ 49,74

€ 56,50

8

vanaf 50 personen

€ 48,91

€ 55,50

8

