11e Barbecue
Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie
zaterdag 19 september 2009
Waar en om welk uur ?
Naar jaarlijkse gewoonte: In de mooie locatie “de ORANGERIE” gelegen in het Park van Schilde
(reisroute: Turnhoutsebaan Schilde ter hoogte taverne LOTELING de dreef inrijden tot het einde. Hier naar links draaien en
in het Park zie je rechts de Orangerie liggen. Er worden aanwijzers voorzien)

Om 16 uur gaan we van start met een aperitiefdrankje en een hapje.
Vanaf 17 uur schuiven we aan voor een uitgebreide verfijnde verrassingsmenu.
De kok van dienst is Jan Hoostens en, zoals diegenen die er de vorige jaren bij waren kunnen getuigen,
kookt hij om duimen en vingers bij af te likken.
Op het menu staat:
Aperitief met:
Oesters rauw en gegratineerd met een mouselinesaus;
Bruschetta van knoflook tomaat met gerookte zalm
Gegrilde ribbetjes met gember en honing
Gevolgd door:
Kreeftensoepje met cognac en basilicum room en grijze garnaaltjes
en
Gebakken Gamba’s met pikant sausje op een bedje van sla en tomaat met gegrild stokbrood
Steak rozemarijn met koude Dijonaisesaus en gebakken oreganopatatjes
Deutsche Thüringer Bratwurst
Met de perfecte afsluiter:
Warme Apfelstrudel met vanillesaus en een bolletje ijscréme
Brood en verse groentjes zijn er natuurlijk ook bij.
Aan het haardvuur bij de bar kan nadien nog bijgepraat worden tot in de late uurtjes.
Voor de kinderen wordt er dit jaar een heus SPRINGKASTEEL voorzien !!
Lekker smullen en spelen dus !

Bijdrage ?
Hoewel alles duurder wordt bieden we u deze barbecue aan voor dezelfde prijs als de voorbije 2 jaar:
15 € per persoon, voor leden en hun partner, 20 € per persoon voor niet leden en hun partner.
Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel (wel doorgeven aub)
In deze prijs IS ALLES INBEGREPEN (eten en drank tot alles op is !) enkel je goed humeur is verplicht
mee te brengen !

Hoe inschrijven ?
Inschrijven kan door onderstaande inschrijvingsstrook op te sturen of te faxen voor 15/09/2009 naar
ons secretariaat in de Everaertstraat 105 te 2060 Antwerpen (fax: 03/690.09.90), ter attentie van CP
Freddy Rottiers, of door een mail te sturen naar info@kringofficieren.be.
Na storting van de deelnameprijs op rekeningnummer 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring van
Officieren, Oudaan 5 te 2000 Antwerpen met vermelding “BBQ 2009” wordt de inschrijving definitief.
Afsluitdatum inschrijvingen : 15/09/2009.

Inschrijvingsformulier barbecue 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier
Naam: ………………………………………………….
Voornaam……………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………
Zal aanwezig zijn met ……… volwassenen en ………. kinderen op de BBQ van de Kring



Ik betaal als lid van de Kring 15 euro voor mezelf en partner
Ik betaal als niet-lid van de kring 20 euro per persoon

TOTAAL: ……………€
Overschrijven op rek.nr. 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring, Oudaan 5 te 2000
Antwerpen met vermelding “BBQ 2009”
Inschrijvingsformulier overmaken aan secretariaat KKOLP, Everaertstraat 1051 te 2060 Antwerpen of via fax:
03 690 09 90 of via e-mail aan info@kringofficieren.be (afsluitdatum 15/09/2009)

--------------------------------------------------------------------------------------------

