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Beste Sportschutters, Laureaten, met of zonder partner of vriend(in), 
   

          Op zaterdag 9 maart 2019 organiseert K.FKPA in de Brouwerijzaal van het Hof van Reyen ,  

Oude Baan 37 - 39 te Boechout,  de K.FKPA Laureatenviering met de twee trekkingen. 
   Deze zal doorgaan onder een nieuw concept, elke deelnemer aan die viering betaalt voor zijn 

deelname een bijdrage van 30 € all-in voor de hele viering, minimum 20 dagen op voorhand  
te storten op K.FKPA rekeningnummer BE21 7390 1754 7503, het stortingsbewijs is uw toegangsticket. 

 

Inschrijven per persoon met naam en voornaam kan tot 15 februari 2019 

 

Aperitief vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur, keuze uit fruitsap, cava & andere dranken. 

 
 Van 16.30 uur stipt tot 17.30 uur huldigen we de K.FKPA Laureaten.  

 
 Omstreeks 17.30 uur het Diner met (op voorhand) vrije kaartkeuze, dranken inbegrepen. 

 

Voorgerecht : 

 a) Gerookte zalm gevult met crab & grijze garnalen op een bedje van krokante                    

                    groentjes & romige vinaigrette met bieslook. 

                    of 

              b) Rundscarpaccio met rucola sla & Parmezaanse kaas. 

Tussengerecht : 

 c) St. Germain erwtesoep met lardons & croutons. 

Hoofdgerecht : 

    d) Lenghaasje met pesto & basilicumsaus op een bedje van venkelpuree. 

                    of 

   e) Met kruiden gevulde eenden filet, saus Beurre Blanc gevuld met groene  

        kruiden & krielaardappeltjes. 

Nagerecht : 

   f) Huisgemaakte ijstaart met rode vruchten. 

       

      Mokka & Thee ( koffie –thee bar ) met versnaperingen 

    Witte- & rode huiswijnen 

Van ongeveer 20.30 tot 23.30 uur gezellig samenzijn met DJ. Minerva, ook hier zijn de dranken in  

de all-in formule inbegrepen. 

 

        Mvg.       

         Voor K.FKPA 

             Louis Vets 

PS. 
Aangezien het een keuze menu is, laat ge uw keuze via mail met naam en voornaam, Club   
minstens 20 dagen op voorhand weten aan de Vz. Sport & Vrije Tijd K.FKPA (Louis Vets). 
Zonder voorafgaande keuze bevestiging, na uw storting, zal het menu bestaan uit A,C,E,F. 

   


