
 

Koninklijke Federatie der karabijn en pistoolschutters Antwerpen vzw 
Vereniging zonder winstbejag. Ondernemingsnr. 417084657 

Maatschappelijke zetel:Huis v/d Sport  Boomgaardstraat 22 bus 4   B-2600  Berchem 

Provinciale afdeling van Fros Multisport Vlaanderen vzw. 

Voorzitter Sport & Vr. T.  Vets Louis.  Bremstraat 21 te 2590 Berlaar. 

Tel./ 03/482.25.08 e. mailadres: vets.lou@skynet.be 

                                                                                                                

Beste Sportschutter, met of zonder partner of vriend(in).        

Op zaterdag 28 augustus 2021 organiseert K.FKPA in de Orangeriezaal van het Hof van Reyen, 

Oude Baan 37-39 te Boechout, de K.FKPA all-in Laureatenviering met twee trekkingen.    

Elk K.FKPA Lid betaalt voor zijn deelname aan die all-in viering 40 €, zij die geen K.FKPA lid zijn 

(max.1 niet lid per lid) betalen 50 € voor deelname.  Het bedrag minimum 20 dagen op voorhand  

te storten op K.FKPA rekeningnummer BE21 7390 1754 7503. 

 

Voor het goede verloop is u aanmelden verplicht bij het binnenkomen in het Hof. 

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

Omstreeks 17.15 uur verwelkomingstoespraak door de Voorzitter  

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

Voorgerecht : 

 a) Gravad Lax (vis) met Gin & Tonic, salade  van Fregola & tomaat.                  
          of                   
      b) Vitello Tonato (carpaccio) met jonge sla & appelkappers. 
Tussengerecht: 

c) Soepje van Brussels lof met amandelkrokantjes & grijze garnaaltjes. 

Hoofdgerecht: 

d) Filet van Leng op zeekraal Mezalune van zeewier & gemonteerde botersaus. 
                    of 

 e) Gemarineerd varkenshaasje met veenbessen wijnsaus rösti van rode biet & 
seizoensgroenten op een zalfje van boterpompoen. 
 

Nagerecht : 

 f) Gelegenheidsgebak. 
 Mokka & Thee ( koffie –thee bar ) met versnaperingen 

  Witte- & rode huiswijnen 

Van ongeveer 17.30 tot 24.30 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, voornaam, Club,   

minstens 20 dagen op voorhand weten aan de Vzw. Sport & Vrije Tijd K.FKPA (Louis Vets) 


