
One night in Monte Carlo
U wordt als miljonair ontvangen door onze casino crew en gastheer 
‘magician Peter Hanssen’. Wij serveren een onbetaalbare “Monte Carlo
Cocktail”. Tevens is er voor elke VIP de mogelijkheid een ‘gouden greep’ 
te doen in de zwaar beveiligde attachékoffer met valse en gestolen biljetten,
waarmee u later op de avond uw kans kunt wagen in de 
gambling room met diverse casino games.

The gambling room
Zoals gezegd speelt u met “vals geld” op heuse roulette & blackjack tafels. 
De deskundige croupiers (ooit betrapt op steekpenningen) leiden u door de
duistere en twijfelachtige formules van zekere winst (….of verlies). 
Maar geen nood; ook als u “Unlucky Luuk” heet en u heeft nagenoeg al 
het huishoudgeld verspeeld, dan is uw batig saldo misschien toch nog goed
voor een prijs bij het spel Lucky Numbers. Aan het einde van de avond lanceert
uw gastheer Peter Hanssen het spannende kansspel Lucky Numbers waarbij
‘losers’ soms ‘winners’ blijken te zijn (en andersom). 

Monte Carlo grand-buffet
Tijdens de pauze nodigen wij u uit deel te nemen aan een door de Chef-kok
samengestelde culinaire reis voor fijnproevers. Beleef een mondaine trip langs
o.a. vlees & visgerechten, verse groenten en fruitsalades, pittige grillgerechten
etc. (uiteraard geheel samengesteld naar uw wensen).

Showtime!
We onderbreken de avond met een aantal showblokken:

THE CRYSTAL DANCERS
The Crystal Dancers schitterden de afgelopen jaren in vele shows en 
verzorgden optredens in binnen- en buitenland met als hoogtepunt een 
wervelend optreden met Cliff Richard in 1998. Gedurende de avond 
verzorgen The Crystal Dancers drie wervelende shows!

Dance to the music…
Avondvullend zorgt drive-in-show Unlimited voor passende muziek. 
Het laatste uur nodigt de DJ u uit voor een non-stop-dance!

EEN ZEER AVONTUURLIJK & 
ROMANTISCH THEMAFEEST!  
EEN ZEER AVONTUURLIJK & 
ROMANTISCH THEMAFEEST!  

Extra leverbaar:
- Live orkest
- Mimespeler / Animator
- Schoenpoetser
- Hairdress Studio

Wij verzorgen voor u:
- Zeer fraaie casino-decors (25 meter)
- Rode loper (7 meter)
- Roulettetafel
- Blackjack speeltafel
- Lucky numbers (kansspel)
- Complete drive-in-show (inclusief geluid / licht en DJ)
- Goochelaar (inclusief magic bar)
- The Crystal Dancers (3 shows)
- Gastheer & croupiers
- Een boa voor de ladies & black-tie voor de gents (in bruikleen)
- Prijzenpakket voor de winnaars
- Finale / afscheid met ballonfiguren
- Op- en afbouw

Showtime!
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