
 

 
 
Club B9 Tienen 
 

Tienen, 10-05-2011. 
Nieuwsbrief nr. 5 

 
Gegroet KP’ers! 
 

Op vrijdag 17 juni  sluiten wij ons eerste-halve-werkjaar af met een etentje. Ook je partner 
is hierop van harte  uitgenodigd; zo kunnen zij ook kennismaken met onze toffe bende! 
 
Wij verwachten jullie van 12.30 uur in het restaurant 
 

La Pâte à Nous 
Chaussée de Charleroi 371 

1370 Jodoigne 
 

Alain en Violette Van Bragt verwennen er ons met het volgende menu: 
 
Om te starten: 

Aperitief met fijne hapjes 
 

Als voorgerecht kunnen we kiezen uit: 
 

Moot wilde zalm op één zijde gebakken, met een saus op basis van waterkers, limoen en 
poeder van verse pistachenoten 

of 
Witte Mechelse asperges met gefruite bacon in en saus van Sancerre en opgewerkte 

permesaanse kaas 
 

De hoofdschotel biedt ons: 
 

Fijne zeebaarsfilet op een bedje   van zachte mousseline op basis van mosterduit Dijon en 
een stoofpotje van broccoli 

of 
Chateaubriand met een saus van gemalen pepers en verse peterselie, een korfje van verse 

groenten en vergezeld van fijne frietjes 
 

Eindigen doen we met: 
Dessert naar keuze 

en 
koffie met zalige zoetigheden 

 
Inbegrepen zijn oer persoon een halve fles witte of rode wijn, plat of bruisend water. 
 
En om het nuttige aan het aangename te koppelen, nodigen we nog een spreker uitdie héél 
veel afweet van…! 
 



Hoe inschrijven? 
 

1. Stort vóór 3 juni 55 € per persoon (alles inbegrepen) op rekening 068-8915154-08 of 
BE63 0688 9151 5408 Koperen Passer, Leuvenslaan, 60, 3300 Tienen, met 
vermelding: etentje + aantal personen. 

2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail (liefst) of GSM en vermeld duidelijk 
welk voorgerecht en welk hoofdgerecht je wenst voor jezelf en je partner.  
 

3. Ook mogelijk geïnteresseerden uit je vrienden- of kennissenkring die lid zouden 
willen worden van onze club, kunnen, bij wijze van kennismaking, met of zonder 
partner deelnemen aan deze laatste activiteit. 
 

Waar vind je het restaurant? 
 
Heel gemakkelijk: volg de N29 tot een paar kilometers voorbij Jodoigne; daar vind je het 
restaurant aan je rechterkant. 
 
Zorg dat je erbij en tot dan! 
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