Club V9 Tienen

Tienen, 16-05-2019.
Nieuwsbrief nr. IX/10
Passersen Partners!

UITNODIGING
Vrijdag 21 juni

KELSBEKERHOF
Programma
12.00 uur: Uit de startblokken met aperitief entoebehoren
13.00 uur: Hoofdgebeuren: zie menu
Wij serveren er wat tussendoortjes bij als de patron het goedvindt:
Jaarlijks kasverslag
Voorstelling ontwerp jubileumprogramma 2019-2020
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!

MENU “EXCLUSIEF”
Eén uur lang: onbeperkt Aperitief van het huis, Cava of fruitsap
vergezeld van assortiment mondvullertjes
***

Torentje van kreeft bedekt met gemarineerde zalm en een fris slaatje
***
Romig soepje van prei met grijze garnalen
***
Gebakken zeeduivel met fijne groenten en botersausje
***
Duo van lamsfilet en lamskronen met groenten
***
Dessert “Kelsbekerhof”
***
Mokka met koekjes en pralines
***
Aangepaste wijnen
***
Water al of niet gebubbeld
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van feestgarnituren en
aardappelbereiding
Allergieën en alle andere aanpassingen dienen vooraf gemeld te worden!

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoeveel? En…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jijzelf en jepartner zijn van harte welgekomen!
Plaats van gebeuren: KelsbekerhofKerkstraat 2, 3850 Nieuwerkerken
Aanvang:12 uur
Einde: als ’t gedaan is!
Deelnameprijs: per persoon 70 € all-in(de clubkasbetaalt de rest).
En... er wordt ook gequizdener is zelfs een prijs te winnen!
En... schrijfgerief is een must!
En… er is ruime parkeergelegenheid!
En… dat dit de laatste activiteit is van dit ‘werk’-jaar!
En… dat in september ons jubileumjaarstart!

Inschrijven moet:
1. Vóór9 juni:uiterste datum wegens nodige reservaties!
2. Inschrijven en betalen liefst zo vlug mogelijk door de hogereservatiekosten!
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 0910.
4. Verwittig samen met je inschrijving indien je allergische problemen hebt of andere
aanpassingen wenst!
5. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM; GRAAG OOK VERWITTIGEN
(ZONDER OPGAVEVAN REDEN) ALS JE NIET KAN DEELNEMEN!

Ter info:
Vorige keer schreven wij:
Geert en Anne, hij in de keuken, zij in de zaal: samen runnen zij sinds 1991 het
Kelsbekerhofin 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.”
Toen hielden zij woord.Of het nu nóg allemaal klopt? Op vrijdag 21juni zullen we het weten…
als je met ons meedoet natuurlijk!
Tot dan dus en… vergeet ook onze roemruchte quiz niet!
Met hartelijke groet van de vier musketiers!
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