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WIJNPROEVERIJWIJNPROEVERIJWIJNPROEVERIJWIJNPROEVERIJ    
 

Op zaterdag 2 september 20062 september 20062 september 20062 september 2006 organiseert de Koninklijke 

Kring Officieren een fantastische snoepersnamiddag in 

samenwerking met de firma Kenes & De Bock 

 

Waar gaat de activiteit door ?Waar gaat de activiteit door ?Waar gaat de activiteit door ?Waar gaat de activiteit door ?    

 

Ons bestuurslid Willy De Clerck stelt zijn schitterende 

tuin ter beschikking.  Adres KERSENLAAN 1 te 2390 

MALLE. 

 

Het programmaHet programmaHet programmaHet programma    

 

De ganse namiddag worden er hoogstaande, doch betaalbare 

wijnen gedegusteerd in combinatie met aangepaste gerechten. 

 

Om 14.00 uur worden de gasten ontvangen met aperitief: Anjou, 

Michel Blouin, Méthode Traditionelle, Brut 

 

 * * * * Panini specialePanini specialePanini specialePanini speciale    

        “A la minute” geroosterd Italiaans brood met zijn garnituren“A la minute” geroosterd Italiaans brood met zijn garnituren“A la minute” geroosterd Italiaans brood met zijn garnituren“A la minute” geroosterd Italiaans brood met zijn garnituren    

        

Vervolgens start de degustatie van: 

 

1. Château Gréteau, Bordeaux blanc        

Trebi, Cantine Talamonti, Abruzzo       

Chardonella, Bouchard Ainé, Bourgogne 

 

 * * * * Lassagne van Schotse zalm en rucola sla, Olio extra Fructus, ArdoinoLassagne van Schotse zalm en rucola sla, Olio extra Fructus, ArdoinoLassagne van Schotse zalm en rucola sla, Olio extra Fructus, ArdoinoLassagne van Schotse zalm en rucola sla, Olio extra Fructus, Ardoino    
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2. “T” Paladin, Traminer, IGT delle Venezie   

Gros Manseng, Elevé en Fûts, Gascogne, Domaine des Cassagnoles 

 Everton White, Brown Brothers, Victoria Estate, Australië   

  

* Tagliatelli met drie soorten funghi, parmezaan en verse tuinkruiden* Tagliatelli met drie soorten funghi, parmezaan en verse tuinkruiden* Tagliatelli met drie soorten funghi, parmezaan en verse tuinkruiden* Tagliatelli met drie soorten funghi, parmezaan en verse tuinkruiden    

 

3. Merlot, Vins de Pays de Gascogne, Domaine des Cassagnoles 

“A” d’Aussières, Corbières, Domaine des Barons de Rothschild 

           Moda, Cantine Talamonti, Abruzzo  

 

 * * * * Picatta van varkenslende, met ’s werelds best gebakken uienPicatta van varkenslende, met ’s werelds best gebakken uienPicatta van varkenslende, met ’s werelds best gebakken uienPicatta van varkenslende, met ’s werelds best gebakken uien    

 

4. Duraton, Bodegas Duraton - Castlla y Léon 

Everton Red, Brown Brothers, Victoria Estate, Australië  

Brampton OVR ( Old Vine Red ), Brampton Stellenbosch, Zuid-Africa 

 

* Superbe gesauteer* Superbe gesauteer* Superbe gesauteer* Superbe gesauteerde Mechelse “koekoek” met een Italiaanse de Mechelse “koekoek” met een Italiaanse de Mechelse “koekoek” met een Italiaanse de Mechelse “koekoek” met een Italiaanse 

ratatouilleratatouilleratatouilleratatouille    

 

5. Côteaux du Layon, Michel Blouin, Loire (½ zoete wijn)  

Château du Juge, Cadillac, Jean Médeville et Fils (zoete wijn) 

 

* Warme “tarte tatin” met vanille ijs “ à la minute gemaakt “.* Warme “tarte tatin” met vanille ijs “ à la minute gemaakt “.* Warme “tarte tatin” met vanille ijs “ à la minute gemaakt “.* Warme “tarte tatin” met vanille ijs “ à la minute gemaakt “.    

 

Kostprijs Kostprijs Kostprijs Kostprijs –––– SPEC SPEC SPEC SPECIALE LEDENPRIJS !!!IALE LEDENPRIJS !!!IALE LEDENPRIJS !!!IALE LEDENPRIJS !!!    

 

Het bestuur van de Kring doet een grote financiële 

inspanning en biedt het bovenstaande unieke programma 

aan voor zeer lage ledenprijs van 20 EURO per persoon.  

Leden of partners van leden die willen deelnemen zonder 

de degustatie van de wijnen betalen 10 EURO per persoon. 

 

Wees er snel bij want het aantal is inschrijvingen is beperkt tot 30. 

 



 

���� Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen   ���� info@kringofficieren.be 

����  03 690 09 55 

���� 03 690 09 90  ���� www.kringofficieren.be 

 

Vragen ?Vragen ?Vragen ?Vragen ?    

 

Als u extra informatie wenst over deze activiteit kan u steeds terecht bij de 

penningmeester van onze vereniging: 

Commissaris Patrick Van Hoof 

tel: 03 202 58 21 of gsm: 0476 980 142 

 

Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?    

 

Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen aan het 

secretariaat (gegevens onderaan) tot en met  vrijdag 25 augustus 2006.   

 

Inschrijvingsstrook Inschrijvingsstrook Inschrijvingsstrook Inschrijvingsstrook     

VerrassingsactiviteVerrassingsactiviteVerrassingsactiviteVerrassingsactiviteit wijnproeverij 2 september 2006 it wijnproeverij 2 september 2006 it wijnproeverij 2 september 2006 it wijnproeverij 2 september 2006  

 

 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Graad/functie:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gegevens Korps (naam/adres):……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Neemt deel aan de wijnproeverij op 2 september 2006 .   
 

� Ik heb mijn lidmaatschap 2006 van de Kring betaald en betaal dus slechts € 20.00 bijdrage 
� Ik heb mijn lidmaatschap 2006 van de Kring betaald doch wens geen wijndegustatie en betaal dus slechts € 10.00 bijdrage 

 

� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 25 augustus 2006  bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen 
ter attentie van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande communicatiemogelijkheden.  


