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Gegroet Passers en Co!

Op vrijdag 14 juni sluiten wij ons derde werkjaar af met een gezellig samenzijn en alweer een

spannende quiz! Je partner is ook deze keer weer van harte welkom!

Wij verwachten jullie om 12.00 uur in

Villa Torre
Sint-Truidensesteenweg 59
3350 Linter (Overhespen)

Villa Torre voorstellen zal voor de rneesten wel overbodigztjnt Patron Mimrno en echtgenote Sabrina
zorgen er immers aljaren zowel voor Franse als Italiaanse specialiteiten. Er is een ruime parking en bij
mooi weer valt er zeker te genieten van het buitenterras.

1. Het Menu (waters en wijnen inbegrepen):

Aperitief Coupe Prosecco Rose met hapjes

+**

Witte Asperges op Vlaamse wijze
of

Pannaham met Meloen

**r<

Saltimbocca alla Romana met verse Pasta
of

Gebakken Kabeljauw rnet Fijne Kruidensaus en Puree

Gegrilde u..r" orullJmet vanilleroomijs
of

HuisgemaakÍ " Zacl-ft Iopend" ChocoIadegebak

*rr*

Mokka

Let op de "of'-kesl



2. Praktisch:

Maak hieruit zowel voor voorgerecht. hoofdgerecht als dessert een keuze voor je paftner en voor jezelf
afzonderliik (tenzij je allebei hetzelfde kiest!) en deel die mee aan Piere, liefst via e-mail om
vergissingen te vermijden. Wij zorgen er dan voordat iedereen aan tafel zijnkeuze terugvindt, zodat je
die zelf niet hoeft te onthouden (wlj worden allemaal een dagje ouder nietwaar!) en de gargons weten
waar zij wat moeten deponeren!

3. Ook nog:

Ergens in de loop van krijg je ook nog een overzicht van de financiële situatie van onze club - hopelijk
met een begroting in overschot! - en van ons ontwerpprogramma voor 2013-2014. En als iemand dan nog
iets op zijn lever heeft, krijgt hijlzij een "free podium"!

4. Quiz:

Om de namiddag en meteen ons derde werkjaar dan op een ludieke manier af te sluiten, organiseren we -
met dank aan Jean- ook dit jaar een spannende quiz met een megabeloning voor de winnaar! Vergeet dus
je schrijfgerief niet en vooral... meedoen!

5. Hoe inschrijven?

1. Storl vóór 01 juni 55 € per persoon (alles inbegrepen) op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9l5l 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan,60,3300 Tienen,
met vermelding: U 0310 + aantal personen.

2. Bevestig je deelname met keuze bij Pierre via e-mail of GSM. Geef ook een seintje als je
er niet bij kan zijn, dan weten wij zeker dat je het niet vergeten bent of er te laat zol hebben
aan gedacht!

Wij hopen van ganser harte dat je er wel bij kan zijn - als 't effe kan met een beetje zomer - en tot dan!

Met blinkende koperen groeten van

Etienne Dewolfs
016-81 37 08

et ien n e. dervo I ls(4)sk)' n et. be

Jean Gilis
016-8r 36 01

0476-29 11 t7
iw.gilis(ilskynet.be

Pierre Liesmons Alfons Ponsaerts
016-81 3l 13 016-81 24 83

0477-67 5837 0475-30 51 89
rrierre. I iesmonsí/,}telenet. be Al lirns.lbnsaerts(l)sk).net.be


