
Het bestuur van de Kring Officieren is er weer in geslaagd om een 
ons jaarlijkse culinair samenzijn te organiseren in een toprestaurant 

tegen fantastische voorwaarden !

Dit jaar zal het genieten zijn op vrijdag 1 juni 2007 om 19.30 uur in 
Restaurant VELVET LOUNGE, Luikstraat 6 te 2000 Antwerpen.

Het Restaurant 

Antwerpen heeft een schitterende reputatie op vlak van mode en eten. Lange 
tijd waren steden als Londen, Parijs en Amsterdam de ware trendsetters, 
maar de laatste tijd ...

… hoeft Antwerpen zeker niet meer onder te doen! Dit laatste decennium 
kunnen onze Belgische modeontwerpers en muzikanten genieten van een 
wereldwijde faam en populariteit. Uiteraard duiken al die nieuwe ideeën en 
trends terug op in de culinaire ‘places to be’ van deze bruisende stad.

’Velvet Lounge’ is hier zonder enige twijfel een voortrekker. Dit unieke 
restaurant aan de gedempte Antwerpse Zuiderdokken heeft een menukaart 
die sterk lijkt op een culinaire reisgids. De multiculturele ‘Fusion Kitchen’, in 
combinatie met de aangename chill muziek, een mengeling van etnische en 
mystieke sounds, voegt aan het woord ‘eten’ een dimensie toe.

Velvet Lounge biedt u ’s nachts de mogelijkheid uw wereldreis verder te 
zetten terwijl u geniet van de hipste lounge muziek en jazzmuziek, Cubaanse 
sigaren of een lekkere caipirinha.
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Het Menu

• Aperitief

• Voorgerecht
Kempense geitenkaas met zwarte peper, carpaccio van rode biet, mini mezzaluna 
geitenkaas, ratatouille, noten - honingvinaigrette
       OF
Torentje van king krab tartaar, grijze garnaal, avocado, gekonfijte nicola aardappel, 
gazpacho van tomaat, basilicumolie

• Hoofdgerecht
Ierse filet pur met gebakken champignons, zilveruitjes, groene asperges, 
uiencompotepuree, duxelle van champignons, wijnsaus «Cabernet Sauvignon»
       OF
Snoekbaars met parmezaan-truffelpuree, asperges, spinazie, pestovinaigrette, Nobasi 
garnaal, oude balsamico

• Dessert
Chocolade Nemesis met amandelbiscuit, botercrèmebladerdeeg met karamel 
overgoten

• Koffie

Tijdens het eten huiswijn, bier en/of frisdrank inbegrepen in de prijs.
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Praktische informatie

Locatie:
Luikstraat 6 te 2000 Antwerpen 
(zijstraat Waalse Kaai, gedempte zuiderdokken)
Ruime parkeergelegenheid.

Datum en uur
Vrijdag 1 juni 2007
Start aperitief om 19.30 uur

Kostprijs: 
30 euro per persoon alles inclusief voor leden en hun partner !!
Niet leden en hun partner betalen 40 euro per persoon

Dit betekent het volledige menu, inclusief alle dranken tijdens het diner !!!  

Normaliter kost het menu zonder drank, aperitief en koffie 39 euro !!

Belangrijk !
Gezien het restaurant met zeer verse producten werkt vraagt men om vooraf 
uw keuze door te geven.  Dit kan aan ons bij inschrijving (zie 
inschrijvingsformulier).

 Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen  info@kringofficieren.be
 03 690 09 55 
   03 690 09 90                                www.kringofficieren.be

http://www.kringofficieren.be/
mailto:info@kringofficieren.be


Hoe inschrijven ?

Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 25 mei 2007. 
Deze strook (of gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, 
Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen of via fax 03 690 09 90 of via e-mail 
info@kringofficieren.be.

Inschrijvingsstrook  culinaire verwenning

Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………………………

LID / GEEN LID (schrappen wat niet past)

Tel/ GSM: ………………………………… …………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Neemt deel aan de culinaire verwenning op 01.06.2007 

Ik kies als voorgerecht

Kempense geitenkaas met zwarte peper, carpaccio van rode biet, mini mezzaluna geitenkaas, ratatouille, noten – 

honingvinaigrette  

 AANTAL ………….

       OF

Torentje van king krab tartaar, grijze garnaal, avocado, gekonfijte nicola aardappel, gazpacho van tomaat, basilicumolie  

AANTAL ……………..

Ik kies als hoofdgerecht

Ierse filet pur met gebakken champignons, zilveruitjes, groene asperges, uiencompotepuree, duxelle van champignons, 

wijnsaus «Cabernet Sauvignon»

 AANTAL …………..

       OF

Snoekbaars met parmezaan-truffelpuree, asperges, spinazie, pestovinaigrette, Nobasi garnaal, oude balsamico

 AANTAL …………….

Ik stort hiervoor  ……………… op rekening 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring met de vermelding “velvet lounge€  

01/06/07”.  Uw inschrijving is definitief bij storting van de som.

Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 25 mei 2007 bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen ter attentie van 
Freddy Rottiers of via een van onderstaande communicatiemogelijkheden (fax, mail)
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