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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 op 
Vrijdag 21 oktober 2016 om 19:00 u 

 
 

Over het restaurant 

 
Dit jaar vindt ons Krindiner plaats in het restaurant van het alom gekende 
HILTON Hotel te Antwerpen, namelijk in BRASSERIE FLO ANTWERP, 
Groenplaats 32 te 2000 Antwerpen. 

 
http://brasseriefloantwerp.com/nl 
 
Laat u in een elegante maar ontspannen sfeer verwennen door de authentieke 
Frans-Belgische keuken. De chefs zochten voor u de fijnste en meest verse 
ingrediënten uit. 

 
Traditionele brasseriefavorieten krijgen hier een subtiele lokale eigenheid en worden 
herschapen tot exquise delicatessen die voor de perfecte gastronomische ervaring zorgen. 

 
Bij Brasserie Flo Antwerp staat het verwennen van al uw zintuigen - het strelen van zowel tong 
als ogen - centraal. 
 
Met zicht op de Groenplaats is het de ideale plek om te relaxen aan de voet van 
één van de grootste en meest indrukwekkende gotische kathedralen van 
Europa en de sfeer op te snuiven.  
 
Dit is de essentie van Brasserie Flo Antwerp - passie voor vernieuwing, een 

ontdekking overgoten met de liefde voor het beste uit ons culinaire erfgoed. 
Een plaats om te ontspannen en in de watten gelegd te worden door ons 
toegewijde team, waar u zich welkom en thuis voelt in de stijlvolle sfeer. 
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Het Menu 

 
APERITIEF 

 Glaasje bubbels bij aankomst 
 

VOORGERECHT 

Rundscarpaccio, mozarella, pesto, rucola  
- - - OF - - -  

Groene erwtensoep met gerookte spekcrème 

 
HOOFDGERECHT 

Gebakken vitoriabaars, crème van bloemkool,  
geconfijte prei, polonaise garnituur 

- - - OF - - - 
Geroosterde hoevekip, papardellapasta, rivierkreeftjes, nantua saus 

 

NAGERECHT 

Citroen Meringuetaartje 
- - - OF - - - 

Chocolade pot de crème 
 

AFSLUITING 

Koffie of thee met een pousse-café 
 

Bijpassende huiswijnen 
 

 Bijdrage 

 

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

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

 60 euro per persoon voor niet-leden en hun partner  
 
 

Hoe inschrijven ? 

 
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 16 oktober 2016.  Deze strook (of 

gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, Oudaan 5 te 2000 Antwerpen via e-mail 
kkolp@kringofficieren.be  
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Ondergetekende:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

LID / GEEN LID (schrappen wat niet past) 

 

Tel/ GSM: ………………………………… ……..              E-mail: ……………………………………………………………… 

 

Neemt deel aan de KringDiner Frank Olyslaegers op 21.10.2016  

 

Belangrijk ! 
 

Ik kies als voorgerecht 

Rundscarpaccio        AANTAL …………… 

Of 

Erwtensoep          AANTAL ……………. 

 

Ik kies als hoofdgerecht 

Baars          AANTAL …………… 

Of 

Hoevekip          AANTAL ……………. 

 

Ik kies als nagerecht 

Taartje          AANTAL …………… 

Of 

Chocolade          AANTAL ……………. 

 

Ik stort hiervoor ……………… euro op rekening 220-0971394-72 (BIC: GEBABEBB / IBAN: BE38 2200 9713 

9472) van de Koninklijke Kring met de vermelding “KringDiner Frank Olyslaegers”.  Uw inschrijving is 

definitief bij storting van de som. 
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