G R A T I S

Terrazza Cabana
Venerdì a mezzogiorno - 24 aprile 2009

Design: Ça Va Bien - www.cavabien.nl

Vrijdag 24 april
Vanaf 17.00 uur, Cabane, Vrijthof 31

Beeldmateriaal: Vespa

'Roman Holiday'
op reprise
MAASTRICHT - Deze Italiaanse
film uit 1953 met Audrey Hepburn
en Gregory Peck, vertolkt het ultieme goede leven, op zijn Italiaans:
'la Dolce Vita' letterlijk 'het zoete
leven'. Dit jaar kan men proeven
van dit goede leven bij Terrazza
Cabana. 'Roman Holiday' gaat op
reprise op het Vrijthof in Maastricht.

La dolce vita
Aanvang van het weekend, napraten over de week en genieten.

Cocktail van de dag
CAMPARI JUS
Heerlijk zomers en erg toegankelijk.
Ingrediënten
* 0,5 deciliter campari
* 1,5 deciliter jus d'orange
* 3 ijsblokjes
Bereiding
Doe Campari in een longdrinkglas.
Voeg de ijsblokjes toe. Vul het glas
verder met jus d'orange.
Salute!

Sport
2-1
La prima vera gaat van start.

Audrey Hepburn op de Vespa.

Weer

vrijdag 24-04

zaterdag 25-04

MAASTRICHT - Op vrijdag 24
april 2009 halen we Italië naar
Maastricht en vindt de eerste Terrazza Cabana plaats. Waan jezelf
voor één dag in Italië en neem alvast een voorproefje op de zomer.
Het Zoete Leven
Vanaf 17.00 uur ben je van harte
welkom bij CABANE aan het
Vrijthof.

Geheel in Italiaanse sfeer bieden
wij jullie een aperitief en een hapje
aan op een van de mooiste pleinen
van Nederland.
Zon hopen we te bieden, zee en
strand zeker niet. Ongedwongen
genieten, ontmoet, lach en ontspan,
het weekend is begonnen...
La Dolce Vita!

AC Milan heeft de derby tegen
Internazionale gewonnen. Het werd
2-1 voor de 'thuisploeg'.

Giro d'Italia
Het etappeschema van de Giro
d'Italia 2009 is definitief bekend
gemaakt! De Ronde van Italië zal
dit jaar starten met een ploegentijdrit in Venetië en zal afsluiten met
een individuele tijdrit in en door de
straten van Rome.

Terrazza Cabana initiatiefnemers
MAASTRICHT - Deze onderstaande bedrijven hebben allen hun steentje bijgedragen om deze Terrazza Cabana te realiseren. Namens al deze
ondernemingen ben je van harte uitgenodigd om onder het genot van Italiaanse dranken en versnaperingen te proeven van 'la dolce vita'! Tevens
zullen er ook diverse Italiaanse lifestyle producten te aanschouwen zijn.

AutoBiermans
www.autobiermans.nl

weekly fresh from Italy

vespa verhuur
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