Nieuwsbrief: uitnodiging voor jaarlijks banket op
zaterdag 26 Oktober 2019
Beste vrienden,
Wij hebben het genoegen u allen uit te nodigen op ons jaarlijks banket dat zal doorgaan op zaterdag
26 oktober 2019 om 18.00 u. in:
DOMEIN MARTINUS (Sint Martinus-hoeve)
Sniederspad, 133
2980 Halle – Zoersel
Uw levenspartner is van harte welkom!
Het programma is als volgt:
APERITIEF: vanaf 18.00 u.
Cava domein Martinus - mocktails – fruitsap met hapjes.
Er zijn ook oesters voorzien (2stuks per persoon)
18.45 u. DINER:
• TONIJN
• TARBOT met cantharellen - hazelnoot crème - verveine – jus van schaaldieren - bloemkool.
• HERT - Rossini - oerwortel - rode wijn – kastanje – selder - aardappelgratin.
• DESSERT bosvruchten – likeur – vanille – sabayon.
• MOKKA met versnaperingen
Inclusief aangepaste kasteelwijnen - bieren - mineraal water of frisdranken, koffie of thee.
Na het diner zal DJ Danny van radio Minerva voor de gepaste muziek zorgen tijdens het dansen.
Tot 01.00 u. is er “free bar” met bieren, frisdranken, fruitsap, mineraalwater, wijn, koffie en thee.
Na 01.00 u. kan u nog dranken bekomen in de bar voor eigen rekening.
Het domein Martinus heeft een parking voor ca. 200 auto’s.
U kan zelfs, indien u dat zou wensen, ter plaatse overnachten à 50€ pp ontbijt inbegrepen. U moet dan
wel op voorhand zelf een kamer boeken.
Uw bijdrage:
35€ voor onze leden die vorig speelseizoen minstens 12 maal in onze club hebben deelgenomen
aan onze tornooien (zie intern reglement) – op een maandag en/of woensdag
45€ voor de partner van deze leden
120€ voor alle anderen
Gelieve te willen inschrijven ten laatste op 12 oktober d.m.v. storting op onze bankrekening:
BE25 7310 3308 7782
Argus bridgeclub Schilde
De Pont, 5 -- 2970 Schilde+
Wij verwachten u in elegante stadskledij. Tot dan.
15/09/2019
Uw bestuur.

