
 

 

 

  

PRIVATE DINING 

Heerlijk eten met prive kok en het meest 
fantastische uitzicht? Of wilt u met een groepje 

lekker culinair genieten? 

Pitch Power biedt u diverse culinaire 
mogelijkheden! 

Desgewenst met overnachting op dezelfde 
locatie, want wij snappen dat u soms echt geen 
zin meer heeft om na een culinair avontuur naar 

huis te moeten rijden. 

ITALIAANS MENU 

 
 

– Antipasto dello Chef (Parma ham, Italian 
Salami, Bruchetta, salted cake with cheese and 

puff pastry) 
 

– Filet Truffle with potatoes and vegetables. 
 

– Strawberry Tiramisu  
 

OR: 
 

– Sardines marinated with CousCous with veg and 
mint. 

 
– Tagliatelli frutti di mare with squid, mussels  

and prawn. 
 

– Strawberry Tiramisu 



 

 

 
 

 
Appartementen: 

 
Wij hebben de beschikking over twee 

appartementen: 
 

Appartement 1: 
 

max 6-8 personen 2 slaapkamers van elk 3 een 
persoonsbedden en twee bijzetbedden. 

 
Dit appartement heeft uitzicht over zowel zee als 

de jachthaven. 
 
 

 

Appartement 2 : 
 

max 4-6 personen  1 slaapkamer met 2 
eenpersoonsbedden. Een slaapbank en twee 

goede bijzetbedden. 
 
 

Dit appartement heeft uitzicht over de 
jachthaven. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Op basis van een prive-diner voor twee inclusief 
overnachting in appartement 2. 

 
Extra personen meerprijs eten Eur 55,- pp 

Exclusief drank, inclusief gratis fles Prosecco voor 
thuis! 

 

 

 
 

 

COVID-19 :U huurt het appartement los van de 

eetservices. U bent zelf verantwoordelijk dat u voldoet 

aan de Corona regels. 

 
Tijdelijke aanbieding 

van Eur 499,-  

voor Eur 349,- 


	PRIVATE DINING
	Heerlijk eten met prive kok en het meest fantastische uitzicht? Of wilt u met een groepje lekker culinair genieten?
	Pitch Power biedt u diverse culinaire mogelijkheden!
	Desgewenst met overnachting op dezelfde locatie, want wij snappen dat u soms echt geen zin meer heeft om na een culinair avontuur naar huis te moeten rijden.
	– Antipasto dello Chef (Parma ham, Italian Salami, Bruchetta, salted cake with cheese and puff pastry)
	– Filet Truffle with potatoes and vegetables.
	– Strawberry Tiramisu
	OR:
	– Sardines marinated with CousCous with veg and mint.
	– Tagliatelli frutti di mare with squid, mussels  and prawn.
	– Strawberry Tiramisu
	Appartementen:
	Wij hebben de beschikking over twee appartementen:
	Appartement 1:
	max 6-8 personen 2 slaapkamers van elk 3 een persoonsbedden en twee bijzetbedden.
	Appartement 2 :
	max 4-6 personen  1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden. Een slaapbank en twee goede bijzetbedden.

	Op basis van een prive-diner voor twee inclusief overnachting in appartement 2.
	Extra personen meerprijs eten Eur 55,- pp
	Exclusief drank, inclusief gratis fles Prosecco voor thuis!
	COVID-19 :U huurt het appartement los van de eetservices. U bent zelf verantwoordelijk dat u voldoet aan de Corona regels.
	Tijdelijke aanbieding
	van Eur 499,-
	voor Eur 349,-

