
Heeft u iets te vieren met familie of 
vrienden? Of bent u bezig met het jaarlijkse 
personeeluitje te organiseren?  Wilt u goed 
voor de dag komen met een compleet 
ongedwongen feest waar niets aan het 
toeval overgelaten is? 
Gefeliciteerd u hoeft niet langer te zoeken. 
Bij Città Romana bent u aan het juiste adres. 

WIJ ORGANISEREN DIVERSE IN HET OOG SPRINGENDE 
THEMAFEESTEN!  
Afhankelijk van het thema wordt u op gepaste wijze 
ontvangen in onze compleet naar het thema versierde zaal. 

Na de ontvangst wanneer alle gasten binnen zijn openen 
wij het buffet en uiteraard zijn de gerechten op het thema 
aangepast.

 De thema’s die wij voor u beschikbaar hebben:
• GOOISCH GOKFEEST
• ORANGE GO DUTCH
• BACK TO THE 80’S / 90’S
U kunt ze al vanaf 25 personen bij ons organiseren. 
Van 25 tot 75 personen is het mogelijk in de pub, van 50 tot 
en met 100 personen in het restaurant.
Het maakt niet uit wat uw wensen zijn wij kunnen het voor u 
regelen. Wilt u meer weten? Of onze locatie bekijken en een 
passende offerte door ons op laten stellen? Uiteraard bent u 
van harte welkom. 
U kunt bellen naar 0181-334455 of stuur een mail 
naar sales@cittaromana.com .

Thema feesten 
Città Romana



Gooisch 
gokfeest
Heeft u iets te vieren wat echt over de top gevierd moet worden? 
Of gewoon zin in een heerlijke over the top party? Dan is dit typisch 
Gooische gok feest echt iets voor u!
Dresscode en gedragsregels: zeer in het oog springende 
merkkleding, design zonnebril en onopvallend  ‘opvallend’  
proberen te doen. 

GLOBAAL PROGRAMMA:
Uw gasten worden ontvangen met een glas prosecco. Tijdens de 
avond zal de DJ typisch Gooische muziek ten gehore brengen, 
uiteraard zijn verzoeknummers natuurlijk van harte welkom. 
Gedurende de avond zal er van 21:00 – 00:00 uur een 
roulette tafel met begeleiding voor uw gasten klaarstaan zodat de 
feestgangers een gokje kunnen wagen. De zaal zal versierd worden 
met bloemen, chique statafels en kandelaren. 
De gehele avond worden uw gasten voorzien van drankjes uit het 
binnenlands assortiment.
Het buffet welke voorafgaand aan het feest geserveerd wordt 
bestaat onder andere uit de volgende gerechten: 
“TELEFOON OP TAFEL”  dinerbuffet: (want zoals het hoort wordt de 
telefoon in het zicht gelegd om de contacten te onderhouden)

 Caesar salade met kipfilet
 Dungesneden carpaccio met Parmezaanse kaas, 
 pesto en pijnboompitten
 Zalmsalade 
 Tomatensoep
 Stokbrood met kruidenboter en aioli

 Varkenshaas met champignonroomsaus
 Zalmfilet met witte wijnsaus
 Sperzieboontjes met spek en champignons
 Aardappeltaartje

 Chocolade mousse
 Mango bavarois
 Vers fruit en ijs

GEHEEL VERZORGD 
THEMAFEEST 
vanaf 18:00 tot 00:00 uur 
op basis van 100 personen 
€ 72,00 p.p. 



Orange
Goes Dutch

Wilt u feest vieren zoals echte Hollanders dat doen? Dat kan! 
Wij organiseren uw feest precies op Hollandse wijze. Het motto van 
de avond is: “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”.

GLOBAAL PROGRAMMA:
Uw gasten worden ontvangen met een kopje koffie en een koekje 
of een jenevertje en een blokje kaas en uiteraard zit er een Hollands 
vlaggetje op.
                               
De DJ zal Hollandse muziek draaien, van muziek uit de oude doos, 
om het echte oud Hollandse gevoel te krijgen, tot de nieuwste 
Hollandse hits. Uiteraard zijn verzoeknummers van harte welkom! 
Gedurende de avond zal er van 21:00 – 00:00 uur een roulette tafel 
met begeleiding voor uw gasten klaarstaan zodat de feestgangers 
een gokje kunnen wagen. 
De bakjes drop staan op tafel en een oud Hollands spelletje kan 
natuurlijk zeker niet ontbreken tijdens het feest. Ezeltje prik zal het 
doldwaze Hollandse feest compleet maken.
De gehele avond worden uw gasten voorzien van drankjes uit het 
binnenlands assortiment.

Het buffet welke voorafgaand aan het feest geserveerd wordt 
bestaat onder andere uit de volgende gerechten: 

 HET “AAN TAFEL OM 6 UUR” BUFFET:
 Erwtensoep
 Groentesoep
 Haring met roggebrood en uitjes
 Stokbrood met kruidenboter en aioli

 Stamppotten (zuurkool, boerenkool, hutspot), 
 Rode kool met appel, Hachee, gekookte aardappels.
 Uitgebakken spek, gehaktballen, braadjus, gesmolten   
 boter, mosterd, piccalilly, augurken en uitjes

 Griesmeelpudding
 Appeltaart
 Rijstepap

GEHEEL VERZORGD 
THEMAFEEST 
vanaf 18:00 tot 00:00 uur 
op basis van 100 personen 
€ 62,00 p.p. 



Wat dacht u ervan om eens compleet terug te gaan naar de jaren 
80 & 90, en voor de mensen die het niet hebben meegemaakt om 
eens te beleven hoe het was in die tijd. Dus weg met de mobieltjes 
en I-pads en waan je in de jaren 80 & 90 met de schoudervullingen 
voor dames, beenwarmers  en leggings in alle trendkleuren en voor 
de heren een matje als haartrend om de authentieke atmosfeer te 
benadrukken.

GLOBAAL PROGRAMMA:
Uw gasten worden ontvangen met een heerlijke 
welkomst-milkshake.
De DJ zal muziek van de jaren 80 & 90 draaien, er kan naar 
hartenlust worden gedanst. Natuurlijk zijn verzoeknummers van 
harte welkom. Gedurende de avond zal er van 21:00 – 00:00 uur een 
roulette tafel met begeleiding voor uw gasten klaarstaan zodat de 
feestgangers een gokje kunnen wagen. De zaal zal versierd 
worden met posters van jaren 80 & 90 artiesten, slingers, ballonnen,
serpentines en ook de discobal ontbreekt niet.
De gehele avond worden uw gasten voorzien van drankjes uit het 
binnenlands assortiment.

Het buffet welke voorafgaand aan het feest geserveerd wordt 
bestaat onder andere uit de volgende gerechten: 

BACK TO THE 80’S & 90’S  DINERBUFFET:
 Hot Chicken Wings
 Runder carpaccio
 Salade
 Tomatensoep
 Stokbrood met kruidenboter en aioli

 Steak
 Shaslick
 Zalmfilet met wittewijn saus
 Pizza punten 
 Hamburgers & patat

 Milkshakes
 Vanille sorbet met vruchtjes en slagroom
 Dame Blanche

Back to the 
80’s & 90’s

GEHEEL VERZORGD 
THEMAFEEST 
vanaf 18:00 tot 00:00 uur 
op basis van 100 personen 
€ 67,00 p.p. 

www.cittaromana.com

Resort Città Romana
Parkweg 1, 3221 LV Hellevoetsluis

Voor meer informatie en reserveringen 
belt u : 0181 33 44 55


