Hartelijk dank!
In deze eerste nieuwsbrief van restaurant Silver Wine & Dine willen we allereerst
iedereen van harte bedanken voor de mooie, lieve en fijne reacties en gelukwensen
die we hebben mogen ontvangen. Restaurant Silver hoopt u binnenkort hiervoor in
levende lijve te kunnen bedanken in onze gelegenheid waar wij met passie en liefde
voor koken onze gasten een heuse smaakbeleving geven zodat ze een
echt avondje uit hebben. Kortom, we laten u graag ongedwongen genieten in een
mooie ambiance; gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Maandag 4 september jl. was het dan eindelijk zo
ver en kon iedereen na de officiële opening door
burgemeester Ina Adema een kijkje achter de
schermen nemen. Letterlijk, want de schermen
die het pand sinds begin juli sierden, waren verwijderd en vol trots presenteerde Corrie Hop aan
iedereen de warme ambiance, waarna de aanwezigen een voorproefje kregen van wat men aan
kookkunsten en mooie drankjes mag verwachten
bij restaurant Silver Wine & Dine.

V.l.n.r. Mevrouw Corrie Hop en burgemeester Ina Adema

Kindertehuis is blij met giften!
Velen van u hebben gehoor gegeven aan
de oproep om in plaats van een bloemetje
voor de opening een bijdrage te leveren
voor een goed doel. Het goede doel waar aan wij uw giften aan hebben geschonken
is ‘Fundatia Caritabila Sf Daniel’ een kin dertehuis in Roemenië.
Mevrouw Claudia Hada nam de giften voor het
kindertehuis in ontvangst en gaf aan dat ze heel
blij zijn met deze gift om het goede werk van het
V.l.n.r. Claudia Hada, Corrie Hop en Diana Hada
kindertehuis te kunnen voortzetten. Er is in totaal € 1.090,- opgehaald aan giften. Wilt u meer weten
of alsnog een gift doen? Neem dan een kijkje op www.fundatiasfdaniel.ro of op hun Facebookpagina.
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