20 december 2014

Beste leden en collega’s sympathisanten
Graag nodigen wij u (en uw partner) uit op onze NIEUWJAARSLUNCH die zal doorgaan op
VRIJDAG 16
JANUARI
2015 vanaf 12 uur
Noteer deze datum alvast in uw agenda : het zal inderdaad een bijzondere lunch worden vol
verrassingen.
Onze Directeur Culinaire Zaken is er na veel proef- en ander studiewerk in geslaagd een origineel en
standingsvol menu samen te stellen voor onze begin-jaarlunch, oordeel zelf maar en geniet er al op
voorhand van.
Apéritief met hapjes
Bisque van Kreeft
Ganzenlever Terrine
Kalf en Kreeft in Duet
Strüdel Poetin
Koffie
en zoals gewoonlijk : wijn en water inbegrepen !
Maar er zal dit jaar meer zijn dan (heerlijke) spijs en (overvloedige) drank. Voor alle aanwezige
dames en heren zal er een leuke verrassing zijn. En diegene die ons de leukste mop komt vertellen, een
kleine one-man show opvoert of muzikaal een nummer ten beste brengt (zang of instrumentaal) krijgt
er een bijzondere verrassing bovenop… En wie weet wie er nog allemaal uit de bus komt …..
Natuurlijk zal deze samenkomst opgeluisterd worden met aangepaste muziek.
Dit alles voor de (deflatie-) prijs van 20 euro (voor de leden) of 30 euro (voor de niet-leden)
U wacht dus best niet te lang om in te schrijven want het aantal plaatsen is niet onbeperkt en de eerste
inschrijvers krijgen de beste plaatsen.
Dit kan gebeuren door storting op onze rekening :
BE05 5507 9050 0075 van de VRIENDENKRING PARIBAS
Indien gewenst gelieve op uw overschrijving de naam te vermelden van de persoon(en) met wie u aan
dezelfde tafel wil zitten.
U kunt ons dat natuurlijk ook per mail meedelen(paribassenior@gmail.com) voor zover we jullie
voorkeuren nog niet kennen of U eens een andere goesting heeft.
Graag uw inschrijving en storting vóór 6 januari 2015 om ons toe te laten de nodige schikkingen te
treffen.
Onze nieuwjaarlunch gaat ook in 2015 (nog) door op het vertrouwde adres
BASILIEKLAAN 14 SINT AGATHA BERCHEM
Wij wensen iedereen nog prettige eindejaarsfeesten maar vooral het allerbeste voor 2015
Wij hopen u bij leven en welzijn meermaals te kunnen ontmoeten op onze activiteiten.
Het bestuur van de vriendenkring
*******
Gereserveerde datums voor onze volgende lunches :
Vrijdag 16 januari 2015 : Nieuwjaarslunch vanaf 12 uur
Donderdag 26 maart 2015 : Lentelunch vanaf 12 uur
Vrijdag 29 mei 2015 : BBQ vanaf 16 uur
Vrijdag 19 juni 2015 : Luch van de Chef

