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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 20 juni 2008 om 19.30 uur in Restaurant 
DE KAAI, Rijnkaai 94 (Hangar 26) te 2000 Antwerpen. 

 

Het Restaurant Het Restaurant Het Restaurant Het Restaurant     

 
 
 
 
 

Eten in een gezellig en stijlvol kader ... 
 

In de oude haven van Antwerpen bevindt zich 
aan de oever van de Schelde een stijlvol en 
"loungy" restaurant DE KAAI.  
 
Het unieke uitzicht over de rivier biedt een 
romantisch en stijlvol kader gecombineerd met 
een uitgelezen kaart. 
 
Bij goed weer is er voor onze groep een 
afzonderlijk terras voorzien vlakbij “onze 
stroom” 
 

 

 



 

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

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

 

Het MenuHet MenuHet MenuHet Menu    

 
APERITIEFAPERITIEFAPERITIEFAPERITIEF    

Schuimwijn met diverse hapjesSchuimwijn met diverse hapjesSchuimwijn met diverse hapjesSchuimwijn met diverse hapjes    
    

VOOVOOVOOVOORGERECHTRGERECHTRGERECHTRGERECHT    
Vitello Tonato: koud kalfsvlees met tonijnsausVitello Tonato: koud kalfsvlees met tonijnsausVitello Tonato: koud kalfsvlees met tonijnsausVitello Tonato: koud kalfsvlees met tonijnsaus    

OfOfOfOf    
Carpaccio van tonijnCarpaccio van tonijnCarpaccio van tonijnCarpaccio van tonijn    

OfOfOfOf    
Carpaccio van rundsvleesCarpaccio van rundsvleesCarpaccio van rundsvleesCarpaccio van rundsvlees    

    
TUSSENGERECHTTUSSENGERECHTTUSSENGERECHTTUSSENGERECHT    

SeizoenssoepjeSeizoenssoepjeSeizoenssoepjeSeizoenssoepje    
    

HOOFDGERECHTHOOFDGERECHTHOOFDGERECHTHOOFDGERECHT    
Gegrilde zwaardvis met pasta en vinaigrette op basis van tomaat, look, basilicum en citroenGegrilde zwaardvis met pasta en vinaigrette op basis van tomaat, look, basilicum en citroenGegrilde zwaardvis met pasta en vinaigrette op basis van tomaat, look, basilicum en citroenGegrilde zwaardvis met pasta en vinaigrette op basis van tomaat, look, basilicum en citroen    

OfOfOfOf    
LamsfiletLamsfiletLamsfiletLamsfilet met sluimerwten, sojascheuten, oreganosaus en gebakken krieltjes met sluimerwten, sojascheuten, oreganosaus en gebakken krieltjes met sluimerwten, sojascheuten, oreganosaus en gebakken krieltjes met sluimerwten, sojascheuten, oreganosaus en gebakken krieltjes    

    
NAGERECHTNAGERECHTNAGERECHTNAGERECHT    
ChocomousseChocomousseChocomousseChocomousse    

 Of Of Of Of    
DameBlancheDameBlancheDameBlancheDameBlanche    

 

Inclusief wijn, bier en/of frisdrank tot 24.00u !Inclusief wijn, bier en/of frisdrank tot 24.00u !Inclusief wijn, bier en/of frisdrank tot 24.00u !Inclusief wijn, bier en/of frisdrank tot 24.00u !    

    

BijdrageBijdrageBijdrageBijdrage    

    

Weerom zal de Kring voor haar leden een bijzondere inspanning doen om het 
Kringdiner aan zeer lage prijs te kunnen aanbieden. 
 
De bijdrage voor de deelnemers betreft: 

• 35 euro per persoon alles inclusief voor leden en hun partner 

• 55 euro per persoon voor niet leden en hun partner  
 

Dit betekent het volledige menu, inclusief alle dranken tot 24.00 uur.   
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Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

RESTAURANT DE KAAI 

RIJNKAAI 94 

Hangar 26 
2000 Antwerpen 

 

Met trein/tram/bus  

• Vanaf Centraal Station: buslijn 1, halte 
kruispunt de Keyserlei - Frankrijklei 
(oneven nummers). Afstappen hoek 
Amsterdamstraat / Rijnkaai (vroegere 
kantoren "Belastingen").  

• Vanaf Fr. Rooseveltplein (busstation 
buurtspoorwegen + tramhaltes 3, 10, 24): 
buslijnen 35 en 37, afstappen halte Rijnkaai.  

• Vanaf Berchem Station: buslijnen 34 en 9, 
halte hoek Singel / Cogels-Osylei, afstappen 
Brouwersvliet, ter hoogte van gebouw VEV.  

• Dichtstbij gelegen tramhalte: tram 7 met als 
eindhalte Sint Paulusplaats.  

Per auto naar Hangar 26 

• Als u uit Hasselt, Brussel of Gent komt volgt 
u Antwerpen Centrum en neemt u meteen 
richting Schelde. Volg de Scheldekaaien in 
noordelijke richting (de Schelde ligt links) 
tot en met de Rijnkaai.  

• Als u uit de richting Breda komt, over de 
snelweg A1 (=E19) neemt u de afrit 
Rotterdam / Berendrecht. Houd rechts op 
de afrit, volg Ekeren-haven. Bij de splitsing 
van de afrit houdt u links: u volgt Haven 1-
100. U bereikt de Noorderlaan. 
Blijf de Noorderlaan volgen. Volg de borden 
Schelde / Stadhuis, zij sturen u uiteindelijk 
rechtsaf. 
U rijdt over de Londenbrug, na de 
Londenbrug bereikt u een T-kruispunt en 
verkeerslichten. De Schelde ligt voor u. Sla 
rechtsaf = Rijnkaai.  
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InschrijvingsstrookInschrijvingsstrookInschrijvingsstrookInschrijvingsstrook    

 
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 13 juni 2008.  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. 

 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LID / GEEN LID (schrappen wat niet past) 
 
Tel/ GSM: ………………………………… …………………………  
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Neemt deel aan de culinaire verwenning op 20.06.2008  
 

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). 
 
Ik kies als voorgerecht 

Vitello Tonato: koud kalfsvlees met tonijnsaus 

� AANTAL ………… 

Of 

Carpaccio van tonijn 

� AANTAL ………… 

Of 

Carpaccio van rundsvlees 

� AANTAL ………… 

 

Ik kies als hoofdgerecht 

Gegrilde zwaardvis met pasta en vinaigrette op basis van tomaat, look, basilicum en citroen 

� AANTAL ………….. 

Of 

Lamsfilet met sluimerwten, sojascheuten, oreganosaus en gebakken krieltjes 

� AANTAL ……………. 

 

Ik stort hiervoor ……………… euro op rekening 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring met de vermelding “de kaai 

20.06.2008”.  Uw inschrijving is definitief bij storting van de som. 

 
 
� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 13 juni 2008 bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen 

ter attentie van Freddy Rottiers of via een van onderstaande communicatiemogelijkheden (fax, mail) 

 
 

 


