
 

 
 
 
 
 
 

 
UITNODIGING HERENDINER  

COMMERCIEELE CLUB 
Zaterdag 30 november 2019 

 

****** 

  

Zeer gewaardeerde leden, 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het 

jaarlijkse Herendiner van De Commercieele Club Den Haag. 

 

We hebben dit jaar een zeer bijzondere locatie voor u geselecteerd. 

 

Wij gaan deze avond met elkaar doorbrengen in de Glazen Zaal. De 
Glazen Zaal is gevestigd in hartje Den Haag en staat bekend om 

haar rijke historie. Mix de romantiek van de 18e eeuwse architectuur 

met het transparante stijlvolle ontwerp van professor ir. Eekhout. De 
gevel van de Portugese Synagoge uit 1725 is als permanent ‘decor’ 

in de zaal opgenomen. Je bent binnen maar je waant je buiten.  

Dineren op zo’n bijzondere locatie. Wie wil dit nou niet? 

 

****** 

 

Het thema van deze avond luidt ‘O o Den Haag’. 

Hiermee zinspelen wij uiteraard op de actualiteiten rondom politiek 

en ondernemen in onze stad. 

 



 

Ons gewaardeerd lid Rob Truijens zal dit jaar als Tafelpraeses de 

voordrachten regisseren. 

 

Programma: 

Ontvangst met welkomstdrankje 18:00 uur 

Aanvang diner 19:00 uur 

Closing act 00:00 uur @ de Kleine Witte 

 

Overige informatie: 

Tafelpraeses: Rob Truijens 

Datum: zaterdag 30 november 2019 

Locatie: Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 

Kosten: €125,- pp 

Dresscode: Black Tie 

Introducées welkom 

 

Menu: 

Voor deze avond is er een prachtig menu samengesteld door onze 

welbekende chef Eric-Jan Fransen waarbij passende wijnen zijn 

geselecteerd door Joost de Bruijn. 

Het menu luidt als volgt: 

Paté de campagne met eendenlever & cranberry compote 

** 

Scheveningse garnalen soep met crouton en rouille 

** 

Kalfsrug met eekhoorntjesbrood sjalotjes crème caramel, worteltjes 

en rebluchon puree 

** 

Citroentaart met kruidkoek ijs 

 

U kunt zich aanmelden door dit aan te geven in de Whatsapp groep, 

de DCC app of door een mail te sturen aan het secretariaat. 

Namens het bestuur en de evenementen commissie hopen wij van 

harte u te mogen ontvangen op deze onvergetelijke avond. 

 

 

 


