Koprol restaurant estafette 2014
Stichting Koprol organiseert samen met een aantal toprestaurants in Nijmegen en omstreken, de 2e editie
van de ‘Koprol Restaurant Estafette’. Nieuw is de afsluitende avond, het ‘Koprol Running Dinner’. Een
avond volledig in de watten worden gelegd bij een toprestaurant en tegelijkertijd een mooi bedrag voor
stichting Koprol inzamelen!
Allereerst: wat doet Stichting Koprol precies?
Stichting Koprol organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Het gaat hier om
mensen die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit. Zo
organiseert Stichting Koprol bijvoorbeeld sport- en spel voor mensen met COPD, Parkinson of een
hartaandoening. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld rolstoelbasketbal en zwemmen voor kinderen met
een handicap van 6 tot 12 jaar. Op dit moment sporten zo’n 500 mensen uit de regio Nijmegen wekelijks bij
Stichting Koprol.
Koprol Restaurant Estafette
Samen met vier zeer gerenommeerde restaurants in de regio Nijmegen gaat binnenkort de Koprol
Restaurant Estafette van start. Vanaf februari zal steeds een ander restaurant hun eigen Koprol menu
presenteren. Voor een bedrag van € 48,50 krijgt u een speciaal samengesteld 4-gangen Koprol menu
aangeboden, inclusief aperitief en koffie met friandises. Indien u dat wenst zullen de restaurants een
passend wijnarrangement aanbieden. De restaurants stellen per menu een mooi bedrag beschikbaar aan
de stichting Koprol. Hiermee hebt u een uitgelezen kans om op een aangename manier kennis te maken
met het beste wat de regio Nijmegen op culinair gebied te bieden heeft.
Koprol Running Dinner
Op zaterdag 7 juni zal de estafette afgesloten worden met het Koprol Running Dinner. Op deze avond
wordt u om ca. 18:00uur verwacht op een unieke centrale locatie in Nijmegen centrum. Na de ontvangst en
een aperitief zullen de gasten in vier groepen verdeeld worden. Per bus gaan zij naar de vier deelnemende
restaurants voor het voorgerecht. Na elk gerecht vindt wisseling van restaurant plaats, zodat iedereen bij
de vier verschillende restaurants is geweest. Als laatste stop zullen we allen weer bij elkaar komen op de
startlocatie. Hier zullen we de avond afsluiten en tevens een cheque overhandigen aan de voorzitster van
stichting Koprol, met het resultaat van de actie. Deelname aan deze avond kan voor een bedrag van €120
per persoon. Hiervoor krijgt u dus variatie, transport, géén veiling of dresscode, maar een informele,
culinaire en dynamische avond. Hieraan kunt u alleen deelnemen, met een groep, privé of zakelijk. Het
totaal aantal deelnemers is beperkt tot 120 personen, dus snelheid wat betreft aanmelden is wel vereist.
Koprol Waardecheque
Wilt u iemand verassen met een uniek geschenk? Voor de actieperiode brengen wij waardecheques uit van
€70. Deze zijn in te wisselen bij de deelnemende restaurants en weinhaus Ranke. Uw relatie kan dan zelf
bepalen naar welk restaurant zij gaan, of een mooi wijnpakket uitzoeken.

Informatie en aanmelden
Natuurlijk hopen wij dat er veel mensen gebruik gaan maken van deze unieke kans om een fantastische
culinaire avond(-en) te mogen beleven, en zo de restaurants in staat stellen een mooi bedrag aan stichting
Koprol te doneren. Voor meer informatie over deze actie kunt u terecht op de website van stichting Koprol.
Voor verdere vragen, het aanmelden voor het Koprol Running Dinner, of de aanschaf van een
Waardecheque, kunt u een mail sturen aan restaurant@stichtingkoprol.nl.

Deelnemende restaurants en data
Februari, dinsdag t/m donderdag
Restaurant Le Marron
Raadhuisstraat 3, 6581 AL Malden. www.restaurantlemarron.nl, T: 024-357 27 05
Maart, maandag, woensdag t/m vrijdag
Restaurant Puur
Zevenheuvelenweg 87, 6571 CJ Berg en Dal. www.puur-restaurant.nl, T: 024-684 14 52
April, dinsdag t/m donderdag
Restaurant Vesters
Groesbeeksedwarsweg 307, 6521 DK Nijmegen. www.restaurantvesters.nl, T: 024-329 69 68
Mei, maandag t/m donderdag
Restaurant Het Savarijn
Van der Brugghenstraat 14, 6511 SL Nijmegen. www.savarijn.nl, T: 024-323 26 15
Februari t/m mei
Weinhaus Ranke
Hogelandseweg 64, 6545 AB Nijmegen. www.weinhausranke.nl , T: 024 - 373 26 55

Mede mogelijk gemaakt door
MJFP – www.mjfp.nl
Glasambulance – www.glasambulance.nl
Slotambulance – www.slotambulance.nl

