
2017DOMAINE BERGON PETIT GRAINS 
Sauvignon Blanc – Frankrijk

 
Een levendige, vriendelijke witte 
wijn met tonen van citrus en 
peer. Elegant en fris in 
afdronk.
Per fl es € 21,50, per glas € 3,90

VILLA NATURA CHARDONNAY
Chardonnay – Pays d’Oc - Frankrijk

Deze serie wijnen, afkomstig uit de 
Pays d’Oc, wordt duurzaam geproduceerd. 
Fijne aroma’s van rijp geel fruit vol in de 
mond met een zachte afdronk. 
Per fl es € 23,50, per glas € 4,50

SANCERRE
Sauvignon Blanc – Loire - Frankrijk

Fruitige geur met aroma’s van 
boomfruit. Droge en verfi jnde 
smaak met aroma’s van citrus 
en mooie lange afdronk.
Per fl es € 31,50

DOMAINE BERGON PETIT GRAINS SYRAH 
Grenache Merlot Cabernet - Frankrijk

 
De smaak is fris en romig met 
aroma’s van framboos en kruiden. 
Lange en vriendelijke afdronk.
Per fl es € 21,50, per glas € 3,90

TERRA NATURA MERLOT
Merlot – Pays d’Oc – Frankrijk

Deze serie wijnen, afkomstig uit de Pays 
d’Oc, wordt duurzaam geproduceerd. Rijk 
in rood fruit, lichte specerijen. Soepel, 
goed in balans met een ronde afdronk. 
Per fl es € 23,50, per glas € 4,50

MARQUES DE CACERES
Rioja reserva - Spanje

Intense geur van bosfruit. Tonen 
van rijp fruit met een frisheid. 
Zachte, zalvende structuur met 
een mooie complexiteit.
Per fl es € 31,50

2017

LAM

Lamsrollade met munt jus, tabouleh, 
humus van tuinerwten, ricotta en verbena, 
geserveerd met foccacia 

Elk seizoen van het jaar 
gaan we op zoek naar 
passende producten voor in 
het menu. In deze voorjaar 
periode past heerlijke lam 
daar perfect bij.
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NIEUWSSmaakvolle wijnen

CHEFS SPECIAL!

Culturele samenwerking
tussen Grote Kerk Naarden, Muiderslot en Spant
Wie een kaartje wil kopen voor een concert 
in de Grote Kerk Naarden of in de toekomst 
het Muiderslot kan hiervoor terecht bij 
Spant. Bert Dijkstra, mededirecteur van 
Spant is content met de samenwerking: 
“Spant ondersteunt hiermee de belang-
rijke culturele partners in Gooise Meren. 
De gasten van Spant krijgen hiermee 
bovendien een nog gevarieerder aanbod.”
Spant heeft de placering in de kerkzaal in 
kaart gebracht. Marlo Reeders, directeur 
Stichting Grote Kerk Naarden: “Het is een 
echte win/win situatie. Wij zijn blij dat wij 
vanaf nu deze service aan onze huurders, 
de gezelschappen en orkesten, kunnen 
aanbieden. Het betekent ook dat de 
bezoekers zelf hun stoel kunnen uitkiezen 
in onze prachtige kerk.”
In navolging van De Grote Kerk zal ook 

Muiderslot de kaartverkoop via Spant laten 
verlopen. Bert Boer, directeur van Rijks-
museum Muiderslot: “Muiderslot heeft 
een actief zomerprogramma. Met Spant 
als partner kunnen wij ons richten op de 
inhoudelijke invulling en diversiteit.”

Wethouder Miriam van Meerten heeft deze 
samenwerking aangemoedigd: “Dit is een 
mooi voorbeeld van de synergie die wij 
beogen: elkaar versterken door samen te 
werken, korte lijntjes houden en het succes 
gunnen en delen.”

Het is de trots van Spant: het nieuwe 
theaterrestaurant. Door de komst van vier 
grote lichtkoepels valt er nu daglicht naar 
binnen. Zo’n vernieuwde ruimte vraagt 
natuurlijk om een hoogwaardig interi-
eur. Die opdracht werd toevertrouwd aan 
Huguette Crielaers en Marjolein van der 
Tol van Crielaers & Company.

Ingetogen, maar verre van saai
‘’Het was een fantastische opdracht voor 
ons. Het opmerkelijke voor ons was, dat 
we een ruimte moesten inrichten die 
niet te uitgesproken mocht worden. De 
locatie wordt overdag immers gebruikt 
voor congressen en evenementen. Maar 
neutraal wil niet zeggen saai. Integendeel. 
Als uitgangspunt hebben we de lobby van 
een mooi hotel genomen.’

Rust en ruimte
‘Door de lichtkoepels die bouwkundig 
architect Theo Fambach heeft ontworpen 
was het “keldergevoel” al verdwenen. We 
wilden rust en ruimte creëren. Dat doe je 

door te werken met strakke belijningen 
en lange zichtlijnen. Toen we voor de 
eerste keer de ruimte binnenkwamen, 
kregen we beiden het idee om tussen 
die pilaren zitnissen te maken. De zit-
nissen trekken de open ruimtes op een 
natuurlijke manier bij elkaar. Ze vormen 
een soort afscheiding, maar brengen 
tegelijkertijd warmte en intimiteit. 
Als accentkleuren hebben we gekozen 

voor paars, groen en okergeel. Paars staat 
voor het theatergevoel, groen voor duur-
zaamheid dat Spant hoog in het vaandel 
heeft en geel is een kleur waar wij graag 
mee werken omdat het gewoon fris en 
vrolijk is.’

Lobby-gevoel
‘Wat we zelf erg 
leuk vinden is 
de lange, strakke 
inbouw openhaard 
die je in het mid-
den van de ruimte 

vindt. Een open haard ver-
sterkt het lobby-gevoel, dat we willen op-
roepen. Deze elektrische openhaard heeft 
een zeer laag verbruik. Dat past natuurlijk 
helemaal in het groene, CO2-neutrale 
beleid van Spant. Als knipoog hebben we 
– heel klassiek – geweien boven de haard 
gehangen. Alleen zijn dit geen echte 
geweien, maar takken die de vorm heb-
ben van een gewei. Heel diervriendelijk 
en hier geldt: klassiek meets modern.’ 

Van ondergronds restaurant naar 
vernieuwde event locatie

Powervrouwen; dé feelgood show
Na twee succesvolle voor-
stellingen zijn de Power-
vrouwen terug met een nóg 
gekker en nóg schaamtelozer 
programma. Een avond over 
herkenbare vrouwenzaken met 
hilarische, scherpe sketches en 
bakken zelfspot. Onder leiding 
van Wim Veenhof komen er 
weer catchy popsongs voorbij 

en zou er zomaar getapt, 
gepaaldanst of gerolschaatst 
kunnen worden... Actrices 
Pamela Teves, Lieneke Le 
Roux, Mylène d’Anjou en 
Cystine Carreon veroveren, 
gesteund door Caitlin Baank 
en Willemien Slot, opnieuw 
het podium. Een heerlijke 
ladies night out, die com-

pleet wordt gemaakt door 
local ladies die hun leuke 
producten presenteren op 
de foyer voorafgaand aan de 
voorstelling. 

Powervrouwen is 20 mei om 
20.15 uur te zien in podium 
één. De ladies night start
vanaf 19:00 uur.

Lobby-gevoel
‘Wat we zelf erg 

vindt. Een open haard ver-
Het vernieuwde theater restaurant



Wist je dat? Spant nu GULPENER BIER voor je schenkt! een lekker biologisch biertje    Aperitivo al italiano LIMONCELLO PROSECCO € 3,75 per glas

Hoofdgerechten
LAM

Lamsrollade met munt jus, tabouleh, humus van tuinerwten, 
ricotta en verbena, geserveerd met foccacia 

BIEFSTUK
Gebakken diamanthaas met tomaat-avocado salsa en zoete 

aardappel friet en knofl ook-limoen mayonaise

V  QUICHE
Asperge quiche met raclette kaas en postelein, 

geserveerd met fi jne salade en krokante asperge

VIS
Vangst van de week, gambaravioli, mais zalf 

en saus van sereh

Voorgerechten
STEAK TARTAAR

Tartaartje van rund, basilicum crème, zoetzure 
rode ui, rettich en een dooiertje 

OCTOPUS
Dun gesneden octopus, krokante tortilla, aardbeien, 

waterkerspesto en citroenvinaigrette

V  GRIEKSE SALADE
Feta, gepocheerd ei, bruschetta, olijven 

tapenade, tomaat, dille en tzatziki 

SOEP
Kokos kreeftensoep met mosselen 

en baby paksoi

Desserts 
SCHWARZWALDER KIRSCH
Chocolade cake, vanille mousse, kersen en ganache

PAVLOVA
Meringue, frambozencompote en amandel

AARDBEI
Soep, verse aardbeien, balsamico siroop en ijs

Voor erbij 
voor 2 personen 
LUIE WIJVEN FRIETEN
met truff elmayonaise € 3.75

BROOD 
Brood plankje-boerenboter € 2.50

SLAATJE 
Hollands slaatje € 3.75 

Drie gangen naar keuze uit bovenstaand menu € 29,50
Voorgerechten € 8,50 • Hoofdgerechten € 19,50 • Desserts € 8,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!
V vegetarisch


