
Oftewel… begin je dag 
met een eitje bij HIG!

FERIA TÉCNICA HIG / donderdag 15 juni 2017

Empieza  tu  dia  con  
un  huevo  en  HIG !



Op donderdag 15 juni 2017 vindt de jaarlijkse 
Technische Braderie plaats bij HIG in Bodegraven, 
maar dit jaar noemen we hem anders: Feria Técnica! 
We kiezen voor een spaanse sfeer en serveren 
drankjes, hapjes en gerechten die passen in de sfeer 
van het Iberisch schiereiland. 

Op deze dag presenteren zowel HIG Traffic Systems en  
HIG Building Solutions producten, diensten en vooral 
noviteiten. U treft er onze medewerkers aan om te praten over 
projecten, de markt en ontwikkelingen in de branche. Dat is de 
formule van de Technische Braderie van HIG. En omdat we een 
grote diversiteit aan relaties uitnodigen is het tegelijkertijd een 
prima moment om te netwerken. Bienvenido!
 
Wij zorgen die dag voor de volledige verzorging en aankleding. 
Helemaal in spaanse stijl natuurlijk. Sentir y sabor de España!
Komt u tussen 08.00 en 10.00 uur? Dan schuift u aan voor 
een desayuno español (ontbijt) compleet met café español, 
torta magdalena, cruasanes en flan catalan!
 
Tussen 12.00 en 14.00 uur serveren we platos de comida 
(lunchgerechten): sopa de tomate aceitunas, pan con queso 
manchego, limón y garbanzos con jerez, salchicha seca en 
jamón serrano!
 

Vanaf 16.30 uur 
presenteren we onze platos 
de la cena en daar wil je zeker 
bij zijn! Tapas con pequeñas salchichas, 
quesos, jamón, pollo, atún y de crudité... Clásica paella con 
los mejores mariscos (recién preparada) en fruta fresca del 
verano! Dit alles natuurlijk met de allermooiste spaanse wijnen 
en likeuren. Salud!
 
We sluiten onze Technische Braderie af om 20.00 uur.
 
Reserveer deze dag alvast in uw agenda en geef a.u.b. via 
onze website www.hig.nl aan ons door hoe laat wij u als onze 
gast mogen verwachten, zodat wij daar bij de voorbereidingen 
rekening mee kunnen houden.

Hasta  el  jueves, 15  de  junio!
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