Lint, 30 oktober 2012

Beste clubleden,
Mevrouw, Mijnheer,
Onderwerp: kampioenenviering 2012
We hebben hierbij de eer en het genoegen om u en uw partner uit te nodigen voor onze jaarlijkse
viering van de kampioenen.
Deze festiviteit zal plaatsvinden in de zaal van Taverne De Passage, Merodestraat 3, 2570 te
Duffel en dit op zaterdag 24 november 2012. We starten om 18u30 met een aperitief en
moeten ten laatste om 19u30 met de voeten onder tafel zitten.
Traditioneel zullen tijdens dit feest de kampioenen van seizoen 2012 worden gehuldigd.
Uw bijdrage, als aangesloten lid, voor onderstaand menu (keuze maken uit vlees of vis) bedraagt
25€. Niet leden betalen 30€. Apero en ½ fles wijn en water inbegrepen tijdens diner.
Wildsoepje met boschampignons
*
Varkenshaasje met tomaten in room, geflambeerd met Grand Marnier

OF

Gepocheerde zalm in een lookroomsausje met spinaziepuree
*
Crème brûlée
*
Koffie/thee
Een aangepast kindermenu met soep, vidée /curryworst met fritjes en een ijsje is beschikbaar
voor 15€.
Gelieve bijgevoegde inschrijvingsstrook samen met het juiste bedrag binnen te brengen bij Luc
Op de Beeck, Kerkplein 4 te 2547 Lint of bij een van de bestuursleden en dit ten laatste op
zaterdag 17 november 2012.
We kijken nu reeds uit naar uw aanwezigheid en verblijven inmiddels,

Namens het Bestuur van de Visclub Lint vzw:
De Voorzitter,

Marcel Goossens

De Secretaris,

Karl Sleeckx

Inschrijving Kampioenenviering 24 november 2012.
Ondergetekende …………………………………………………………………… zal deelnemen aan de
kampioenenviering met ......... personen en maakt volgende keuze(s) :

….. x vleesgerecht
….. x visgerecht
….. x vidée / …. x curryworst (kinderen)

Betaalt hierbij de som van …………. €

Lint, ……………………… 2012

(handtekening)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving Kampioenenviering 24 november 2012.(kopij lid)
Ondergetekende …………………………………………………………………… zal deelnemen aan de
kampioenenviering met ......... personen en maakt volgende keuze(s) :

….. x vleesgerecht
….. x visgerecht
….. x vidée / …. x curryworst (kinderen)

Betaalt hierbij de som van …………. €

Lint, ……………………… 2012

(handtekening)

