Kraton Rosbeijer viert feest!
- Juni 2018 -

Wij zijn jarig, en wie jarig is trakteert!

5 Jaar Kraton in Leusden

..Panjang Umurnya! Panjang Umurnya, oftewel;
Lang zullen we leven, lang zullen we leven!
..Lang zullen we leven aan de Hamersveldseweg!

..Restaurant Kraton Rosbeijer bestaat 5 jaar! En we trakteren!
In het leukste en lekkerste restaurant van Leusden en omstreken koken Tien en haar
brigade, ondersteunt door de enthousiaste bediening, al 5 jaar de meest authentieke,
smaakvolle en mooiste gerechten. Verrassend, vernieuwend, sterk op smaak, gedurfd,
maar bovenal van uitstekende Indonesische kwaliteit. Eten bij Kraton is al 5 jaar een
feestje. Afgelopen week zijn we door Tripadvisor wederom beloond met een
certificaat van uitmuntendheid. Dubbel feest dus! Lekker eten en drinken maken,
daar gaan we graag nog even mee door!
Wie jarig is trakteert. Op de vraag aan Tien & Arie; zeg jongens, wat willen jullie
trakteren als je 5 jaar bestaat?! zeiden ze in koor. "Oh dat is simpel, dit hebben
we al maanden in ons hoofd". Schrijf maar op! We zullen onze trouwe gasten
verrassen met een echt Indonesisch 3 gangen menu, met enkel klassiekers. Dus met
trots presenteren we ons;

- Kraton's Sultan Menu 3 gangen Indonesisch eten op z’n best. Inclusief de originele
bereiding van Redang Padang, en Nasi Kuning; feestrijst, een echt
lokaal feestgerecht.
Voor maar 35.- per persoon.
Geniet van 3 gangen Kraton Sultan in haar beste vorm. Geniet van onze Rendang
Padang, gesmoord rundvlees op Sumatraanse wijze bereid, die we normaal niet op de
kaart hebben staan. Het wordt een echt Indonesisch avondje uit in al haar facetten.
Reserveer nu je drie gangen Kraton Sultan Menu. Happy Birthday!

Boek nu je tafel bij Kraton!
Selamat Makan,
Team Kraton!

Kom jij gratis eten op onze verjaardag?

Het is feest. Want Kraton bestaat 5 jaar. En dat zullen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Veel hebben we beleefd met onze gasten. Honderden, duizenden gasten
hebben we mogen verwelkomen, prachtige beoordelingen hebben we ontvangen,
gigantisch veel rijsttafels zijn er gepasseerd, ontelbare catering opdrachten, wereldse
dansmiddagen, onvergetelijke edities van Proef Amersfoort, de tijd vliegt als je het
naar je zin hebt.
Ben jij jarig in juni 2018?
Kom dan op dinsdag 19 0f woensdag 20 juni met minimaal 4 personen eten bij
Kraton, en jij als juni jarige eet een rijsttafel Sultan helemaal gratis!
Maak gebruik van onze feestelijk 4=3 actie. Alleen op dinsdag 19 0f woensdag
20 juni dus. Reserveer onder vermelding van 4=3, en meld daarbij je geboorte
datum. Alle mede jarigen in juni, we hopen zoveel mogelijk van jullie te mogen
begroeten en te trakteren op een rijsttafel Sultan, inclusief lekkers bij de koffie.
Eetsmakelijk! En lang zal zullen we leven. Hiep hiep, hoera..

Ik ben jarig in juni en kom gratis eten, boek hier

Kraton’s Catering Special

Met de naderende zomervakantie periode sluiten veel gezelschappen, verenigingen,
clubs, scholen en aanverwante organisaties “het jaar” af. Tijd om de balans op te
maken, diploma’s in ontvangen, kampioenschappen te vieren en zoveel meer. Voor
iedere gelegenheid, zakelijk of particulier past de catering van Kraton Rosbeijer
uitstekend. Laat je verassen door onze diverse mogelijkheden. Van kleine intieme
gezelschappen tot de grootste plannen, we staan voor je klaar, met ons bediend team
waar nodig.
Catering door Kraton bestel je al vanaf €17,85.- per persoon, met een minimaal van
20 personen. Bestel op tijd, of kom is langs in het restaurant om de gewenste catering
opdracht te bespreken.
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- Kraton Rosbeijer ons emailadres is:
info@kratonrosbeijer.nl
Geen mail meer ontvangen van Kraton? Zonde! Zo mis je alle aanbiedingen..
Onderaan deze mail kan je je afmelden voor ontvangst via de afmeldknop.
- De volgende Kraton Rosbeijer nieuwsbrief verschijnt medio juli -

