Club B 9 Tienen
Tienen, 14-05- 2015
Nieuwsbrief nr. V/10
Dag KP’ers en Partners!

UITNODIGING - INVITATION
LE DAMISON
Vrijdag 19 juni
Op het programma
12.00 uur: Start to Drink: aperitief met toebehoren
13.00 uur: Start to Eat: zie menu
Tussendoor als de patron het goedvindt:
Jaarlijks kasverslag
Voorstelling ontwerp programma 2015-2016
Vragen met misschien antwoorden
Dessert met gaatjesvullers
Afsluitende quiz met schitterende hoofdprijs!
17.00 uur: Buiten, met of zonder prijs, maar alleszins tevreden… hopen we!
Inschrijven kan:
1. Vóór 9 juni: uiterste datum wegens nodige reservaties! Stort 60 € per persoon
(all-in: de clubkas betaalt de rest) op rekening 068-8915154-08 of BE63 0688 9151?
Koperen Passer, Leuvenselaan 60, 3300 Tienen met vermelding:U 05 10.
2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM, OOK ALS JE NIET
DEELNEEMT!
Ter info:
Restaurant “Le Damison” bevindt zich in de rue Longue, 167, 1370 Piétrain. Je kan ernaartoe
via de E40 richting Luik, afslag 26 in Hélécine (12 km), of via de N64 over Goetsenhoven en
Hélécine (13 km).
Chef Simon Gérard staat er achter de potten, zijn zus Sarah neemt de zaal voor haar rekening.
Een inspecteur van Michelin vindt er “verleidelijke gastronomische menu’s in een mooie
boerderij uit de 13de eeuw midden in een schilderachtig dal en noemt het: “Un écrin
gastronomique et un chef qui propose une cuisine bien faite”. En Trip Advisor is al even
enthousiast: op 32 beoordelingen van bezoekers reageren er 27 met uitstekend en 7 met heel
goed.
Of dat allemaal klopt, kan je maar beter terplaatse gaan constateren. Inschrijven dus…
Met hartelijke groet en tot dan.

MENU “TENTATION”
Aperitief
Assortiment mondvullertjes
Doradefilet, witte asperges in room, “Corno”-pepertjes, kervelmousseline en peultjes met
gekarameliseerde uitjes
Lamscarré met rozemarijn, tuinbonen, aardappelpuree met look en mousseline van raapjes
Kletskopjes met “Macaé”*chocolade, aardbeiencoulis, vanilleroomijs en crumble van gedroogd
fruit
Koffie met snoepjes
Aangepaste wijnen - Water
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