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

 

Het KringDiner “Frank Olyslaegers” vindt plaats opHet KringDiner “Frank Olyslaegers” vindt plaats opHet KringDiner “Frank Olyslaegers” vindt plaats opHet KringDiner “Frank Olyslaegers” vindt plaats op    
Vrijdag 29 november 2013 om 19 uurVrijdag 29 november 2013 om 19 uurVrijdag 29 november 2013 om 19 uurVrijdag 29 november 2013 om 19 uur    

 

Het Restaurant “Salons Magnus” 

 
Magnus bestaat sinds 1924. Salons Magnus is een prachtige herenwoning gelegen aan het Albertpark te 
Antwerpen. In de feestzaal is een perfecte symbiose gebracht tussen klassieke en moderne architectuur. 
Wij beschikken over 4 verschillende salons, een gezellige tuinkamer , een tuinterras en in-house 
rokerslounge.  
 
Aan de einde van de A12, E19 en de afrit Berchem van de E17, is Salons Magnus zeer centraal gelegen.  
Tevens bereikbaar met tramlijnen 2,6, 7,15 ( halte Provinciehuis) en buslijnen : 17,30, 191, 507( halte 
Provinciehuis) 
 
Salons Magnus 
Prins Albertlei 17 
2600 Antwerpen (Berchem) 
www.traiteurmagnus.be 
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Het Menu 

 
APERITIEF 

 Cava Costino Brut 
 

VOORGERECHT 

Artisanaal gerookte zalm  
met witloof en Granny Smith 

 

- - - OF - - -  
 

Vitello Tonato  
met tonijnmayonaise en kappertjes, rucola salade 

 
TUSSENGERECHT 

Soepje van pompoen, pittig gekruid 

 
HOOFDGERECHT 

Gegrilde filet Mooie Meid  
met zuiderse groentjes, paprikasausje en verse pasta 

- - - OF - - - 
Varkenshaasje met een reductie van Bordelaise,  

gestoomde marktgroentjes, kruidenjus 
 

NAGERECHT 

Mousse van mascarpone met coulis van rode vruchten 
- - - OF - - - 

Kaastaart met mandarijntjes 

 
Het menu is inclusief dranken (geen sterke drank) 
 

 Bijdrage 

 

Wij kunnen dit menu aanbieden aan onze leden voor de bijzondere prijs van: 

• 50 euro per persoon voor leden en hun partner 
 
Niet-leden kunnen deelnemen  

• 65 euro per persoon voor niet-leden en hun partner  
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Inschrijvingsstrook 

 

Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 24 november 2013.  Deze strook (of 

gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, Oudaan 5 te 2000 Antwerpen of via  

fax 03 338 56 34 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 29.11.2013  

 

Belangrijk ! 
 

Ik kies als voorgerecht 

Artisanaal gerookte zalm       AANTAL …………… 

Of 

Vitello Tonato          AANTAL ……………. 

 

Ik kies als hoofdgerecht 

Gegrilde filet Mooie Meid       AANTAL …………… 

Of 

Varkenshaasje          AANTAL ……………. 

 

Ik kies als nagerecht 

Mousse van mascarpone       AANTAL …………… 

Of 

Kaastaart          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. 


