Club V9 Tienen

Tienen, 18-05-2018.
Nieuwsbrief nr. VIII/10
Aanal onze KP’ers, groot en klein…
en hun Partners!

UITNODIGING
Vrijdag 15 juni

KELSBEKERHOF
Nieuwerkerken
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 2018-2019
Vragen met misschien antwoorden
Dessert met gaatjesvullers
Afsluitende quiz met schitterende hoofdprijs!
18.00 uur of zo: Buiten, met of zonder prijs, maar alleszins tevreden… hopen we!

MENU
Aperitief met hapjes allerlei

Carpaccio van Sint-Jakobsvruchten en fris slaatje
Soepje van waterkers met spekreepjes
Gebakken tarbot met romige prei
Franse eendenborst met een sausje van calvados en appeltjes
Dessert “Kelsbekerhof”
Mokka met koekjes en pralines
Aangepaste wijnen
Water gebubbeld of niet
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van feestgarnituren en
aardappelbereiding

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoeveel? En…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jijzelf en jepartner zijn van harte welgekomen!
De datum: vrijdag 15 juni
Plaats van gebeuren: Kelsbekerhof Kerkstraat 2,
Aanvang 12 uur
Einde: als ’t gedaan is!
Deelnameprijs: per persoon 70 € all-in.
En... er wordt ook gequizden zelfs een prijs te winnen!
En... schrijfgerief is een must!
En… dat dit de laatste activiteit is van dit ‘werk’-jaar!

3850 Nieuwerkerken

Inschrijven moet:
1. Vóór2 juni:uiterste datum!
2. Inschrijven en betalen
hogereservatiekost!

liefst

zo

vlug

mogelijk

wegens

gevraagdeen

3. Stort 70€per persoon(all-in)op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151
5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met de vermelding:
U 0810.
4. Bevestig je deelname evenals het aantal personen bij Pierre via e-mail of GSM.
GRAAG OOKEEN SEINTJE ALS JE NIET DEELNEEMT!

Ter info:
Geert en Anne, hij in de keuken, zij in de zaal: samen runnen zij sinds 1991 het Kelsbekerhof in
Nieuwerkerken bij Sint-Truiden.
Geert, altijd op zoek naar nieuwigheden, gepassioneerd en gedreven door het vak, zet zich
dagelijks in voor de klanten om hen meesterlijk culinair te verwennen.
Anne op haar beurt zorgt ervoor dat de klanten zich thuisvoelen en op hun wenken bediend
worden.
Zij beloven? “Hier in het Kelsbekerhof zorgen we ervoor dat de puntjes op de i komen te staan
en dat dit feest een onvergetelijk feest zal zijn.”
Of het allemaal klopt? Op vrijdag 15juni zullen we het weten… als je met ons meegaat
natuurlijk!
Tot dan dus en… vergeet ook onze roemruchte quiz niet!
Met hartelijke groet van de vier musketiers,
Etienne Dewolfs
016-81 37 08

Jean Gilis
016-81 36 01
0476-29 11 17

Pierre Liesmons
016-81 31 13
0477-67 58 37

etienne.dewolfs@skynet.be jw.gilis@skynet.be pierre.liesmons@outlook.com

Alfons Ponsaerts
016-81 24 83
0475-30 51 89
Alfons.Ponsaerts@skynet.be

