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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 19 oktober 2018 om 19:00 u 

 

Over het restaurant 

 
Dit jaar vindt ons Kringdiner plaats in DE GODEVAART te 2000 Antwerpen dat gelegen is in het hartje van 
Antwerpen en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 
Gastronomisch Restaurant De Godevaart is een gevestigde waarde in Antwerpen en werd onlangs 
overgenomen door Jeremie Landweer en Jean-Pierre Penders.   
 
Jeremie Landweer, oud leerling van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde heeft zijn ervaringen nationaal & 
internationaal opgedaan bij diverse hotels en gerenommeerde horecazaken als Le Louis XV van Alain 
Ducasse (Monaco) en Manoir Inter Scaldes (Nederland) het beste restaurant van Nederland alsook De 
Kleine Zavel in Antwerpen.  Hij werd de afgelopen jaren meermaals bekroond door de horecasector. 
 
Het pand is gerenoveerd met aandacht voor de architectuur, zodat de ziel bewaard is gebleven. De 
Godevaart is chique en smaakvol ingericht. Zo kan je in het eerste deel van het restaurant de woorden 
‘Homards’ en ‘Huitres’ in gouden letters bewonderen, een overblijfsel uit het begin van de 19de eeuw, toen 
de zaak een viswinkel was. Ook de hoge originele plafonds en de schouwmantels zijn bewaard gebleven.  
www.degodevaart.be  
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Het Menu 

  
 Glaasje bubbels met amuse bij aankomst 

*** 
Carpaccio van zalm/zure room/limoen 

- - - OF - - -  
Rundstartaar /ganzenlever/brioche 

*** 
Erwtensoep met munt 

*** 
Red label zwartpootkip/wortel/oesterzwam/geconfijte aardappel/ 

Hollandaise 
- - - OF - - - 

Zeetongfilets/spinazie/grijze garnaal/Hollandaise 
*** 

Crème Brûlée 
- - - OF - - - 

Panna Cotta van witte chocolade met framboos 
*** 

Koffie of thee met een pousse-café 
 

Tijdens de maaltijd zijn water en koffie inbegrepen alsook 3 consumpties wijn of frisdrank. 
Alle dranken buiten het pakket zijn betalend. 
 

 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 ? 

U kan zich online inschrijven tot 14 oktober 2018 door op onderstaande button te klikken. 

U krijgt een bevestiging van uw inschrijving.  Plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij ! 
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