Het bestuur van de Kring Officieren is er weer in geslaagd om ons jaarlijkse
culinair samenzijn te organiseren in een toprestaurant tegen fantastische
voorwaarden
Dit jaar heeft ons bestuur een zware klap gekregen met het plotse heengaan van
ons raadslid commissaris Frank Olyslaegers. Frank was, naast een fantastische
vriend en collega voor ons, ook een enthousiast raadslid met een grote werklust.
Daarom wil het bestuur Frank jaarlijks op een gepaste wijze herdenken door zijn
naam te koppelen aan één van zijn favoriete activiteiten, namelijk ons KringDiner
wat hij als bourgondiër enorm kon waarderen.
Wij hopen dan ook op de talrijke aanwezigheid van de leden die Frank in hun hart
blijven dragen.
Het KringDiner “Frank Olyslaegers” vindt plaats op
vrijdag 5 juni 2009 om 19.30 uur
Het Restaurant
Dit jaar zullen we gezellig dineren in het charmant restaurant DUODUA, gelegen
op het “Zuid” dat gekend staat voor zijn lekkere, typisch Frans-Belgische
gerechten met een oogstrelende
presentatie.

DuoDua
Verbondstraat 41
2000 Antwerpen.
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Het Menu

APERITIEF
Glaasje crémant d'Alsace en hapje
(bij mooi weer kan dit buiten genuttigd worden)

VOORGERECHT
Salade van asperges, parmezaan en pata negra
of
Gebakken scampi's met 2* broccoli
of
Buffelmozarella met tomaat en basilicum
TUSSENGERECHT
Jong wortelsoepje
HOOFDGERECHT
Chateaubriand met seizoensgroentjes en zwarte pepersaus
of
Jonge tarbot en Belgische asperges op Vlaamse wijze
of
Gegrilde 1/2 kreeft met risotto van saffraan en erwtjes
NAGERECHT
NAGERECHT
Belgische aardbeien met vanille ijsroom
of
Chocolade cremeux en appelsiensorbet
Dranken en aangepaste wijnen inbegrepen!
Bijdrage
De bijdrage voor de deelnemers betreft:
• 39euro per persoon alles inclusief voor leden en
hun partner
• 49 euro per persoon voor niet leden en hun partner
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Inschrijvingsstrook
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 28 mei 2009. 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 KringDiner Frank Olyslaegers op 05.06.2009

Belangrijk !
Gezien het restaurant met zeer verse producten werkt vraagt men om vooraf uw keuze door te
geven :
Ik kies als voorgerecht
Salade van asperges, parmezaan en pata negra

 AANTAL …………

Of
Gebakken scampi’s met broccoli

 AANTAL …………

Of
Buffetmozarella met tomaat en basilicum

 AANTAL …………

Ik kies als hoofdgerecht
Chateaubriand met seizoensgroentjes en zwarte pepersaus

 AANTAL …………..

Of
Jonge tarbot en Belgische asperges op Vlaamse wijze

 AANTAL …………….

Of
Gegrilde ½ kreeft met risotto van saffraan en erwtjes

 AANTAL …………….

Ik kies als nagerecht
Belgische aardbeien met vanille ijsroom

 AANTAL …………….

Of
Chocolade cremeux en appelsiensorbet

 AANTAL …………….

Ik stort hiervoor ……………… euro op rekening 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring met de vermelding
“KringDiner Frank Olyslaegers”. Uw inschrijving is definitief bij storting van de som.



Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 28 mei 2009 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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