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

voorwaarden 
 

Na het plots ontvallen van onze dierbare collega Frank Olyslaegers werd vorig 
jaar beslist om als eerbetoon zijn naam te koppelen aan één van zijn favoriete 

activiteiten, namelijk ons KringDiner wat hij als bourgondiër enorm kon 
waarderen. 

 
Het KringDiner “Frank Olyslaegers” vindt plaats op 

vrijdag 4 juni 2010 om 19.30 uur  
 

Het Restaurant Het Restaurant Het Restaurant Het Restaurant     

 
Dit jaar zullen we gezellig dineren mangerie “De Kaasboerin”. Dit restaurant 
behaalde in 2009 nog een eervolle 4e plaats “Horeca Awards” in de categorie 
‘restaurants’ (beste restaurant van België). 
 
Speciaal voor deze gelegenheid vindt het diner plaats in een afzonderlijke, zeer 
gezellige feestzaal die voor onze vereniging is voorbehouden. 

 
 
Mangerie De Kaasboerin 
Schotensesteenweg 381  
2100 Antwerpen (Deurne). 
www.dekaasboerin.be  
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Het MenuHet MenuHet MenuHet Menu    

 
APERITIEFAPERITIEFAPERITIEFAPERITIEF    

 Aperitief van het huis met hapjes van de chef  
    

VOORGERECHTVOORGERECHTVOORGERECHTVOORGERECHT    
Tomaatgarnaal op wijze van de chef 

of 
Hollandse nieuwe maatjes gemarineerd in Cointreau 

of 
Kalfsvlees flinterdun gesneden met een vinaigre  

op basis van tonijn en kappers 
    

TUSSENGERECHTTUSSENGERECHTTUSSENGERECHTTUSSENGERECHT    
Broccolisoep 

    
HOOFDGERECHTHOOFDGERECHTHOOFDGERECHTHOOFDGERECHT    

Gebakken tonijn in een groene kruidenkorst, gestoofde veldsla en rucola, 
Chiantisaus en chips van topinamboer 

of 
Mechelse koekoek met zomergroentjes en een saus met wijn uit Graves 

of 
Paardenfilet met gebakken aardappelen en een sausje van boschampignons 

    
NNNNAGERECHTAGERECHTAGERECHTAGERECHT    

Irish Coffee 
of 

Frambozenflöde, sorbet met vlierbessen en gemacereerde rode vruchtjes 
of 

Kaasschotel 
 

!! Aangepaste wijnen, bier, frisdrank, water, koffie of thee inbegrepen in de prijs 
tot 00.30 uur !! 
     

BijdrageBijdrageBijdrageBijdrage    

    

De bijdrage voor de deelnemers betreft: 

• 40 euro per persoon voor leden en hun partner 

• 55 euro per persoon voor niet-leden en hun partner  
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InschrijvingsstrookInschrijvingsstrookInschrijvingsstrookInschrijvingsstrook    

 
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 28 mei 2010.  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 04.06.2010  

 

Belangrijk ! 
Gezien het restaurant met zeer verse producten werkt vraagt men om vooraf uw keuze door te 

geven : 
 

Ik kies als voorgerecht 

Tomaatgarnaal op wijze van de chef     � AANTAL ………… 

Of 

Hollandse nieuwe maatjes gemarineerd in Cointreau  � AANTAL ………… 

Of 

Kalfsvlees met vinaigre op basis van tonijn en kappers  � AANTAL ………… 

Ik kies als hoofdgerecht 

Gebakken tonijn in groene kruidenkorst     � AANTAL ………….. 

Of 

Mechelse koekoek met zomergroentjes     � AANTAL ……………. 

Of 

Paardenfilet met gebakken aardappelen    � AANTAL ……………. 

Ik kies als nagerecht 

Irish coffee      � AANTAL ……………. 

Of 

Frambozenflöde    � AANTAL ……………. 

OF 

Kaasschotel    � 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. 


