Clubsouper

Winter BBQ
We spreken af in het Sportpark, Dudenhofenlaan om 19.30u in de “Prieze”, je weet wel de
zaal waar de inschrijvingen van de MTB-tocht plaats hebben. Wie wat later komt, geen
probleem, we houden zijn/haar aperitief en hapjes aan de kant.
Zoals verleden jaar verzorgt Lesley de muzikale receptie, waarvoor we hem nu al bedanken.
Onze platendraaiers van dienst zijn opnieuw Robin en Sandra, alom bekend in Nieuwpoort,
maar ook ver buiten de stads- en landgrenzen. Er worden uitsluitend vinyl- plaatjes gedraaid,
dus vooral muziek uit de goede oude, maar ook recente tijd. Er zal alleszins op alles kunnen
worden gedanst.
De hele avond is er gratis drank, maar we vragen dat iedereen voor zichzelf zorgt : dus zelf
bier, wijn, frisdrank, … zoveel als je maar wilt en zelf glazen spoelen als dat nog kan. We
voorzien wel iemand die dit alles wat in de gaten houdt en bijspringt waar nodig. De
voorzitter laten we rusten. In volle recuperatieperiode moet hij zich hoeden voor
overbelasting : dus voor hem wordt het alleen dansen.
Zoals steeds zijn er een paar verrassingen : de uitreiking van de clubtrofee, een hallucinant
optreden, een sketch, een ludieke doorlichting van de club …
Wat kost het ? Voor dit schitterende menu en de ganse avond leute en plezier zonder nog
één enkele euro meer te moeten uitgeven, kortom met alles er op en er aan
→→→→→→→

40 euro

Overschrijven (liefst zo vlug als kan ) op rekening van de club met duidelijke vermelding
van het aantal personen !

BE 28 7330 2277 4620 , KVWN, Ieperstraat 13, 8620 Nieuwpoort

MENU
Aperitief + Hapjes
Naar keuze cava, witte wijn, een pint...
Hapjes : 3 x koud, 3 x warm
Carpaccio van rund met parmezaan en rucola
Brandade van kabeljauw, tomatencoulis en garnaal
Tartaar van zalm met zure room en dille
Kreeftensoepje
Champignon gevuld met kruidenkaas en spek
Risotto met garnaal

BBQ
Assortiment van 5 verse groenten, 3 koude sauzen, pastasalade,
brood en “patatte in de pele” met lookboter

Barbecueworst - Lamskroontje – Ribbetjes – Cowboysteak –
Witte worst met kaas en spek – Gemarineerde zalm – Kippenfilet –
Scampibrochette

Dessert
Koffie met ijstaart

Gratis drank tot einde feest
Keuze uit verscheidene biersoorten, witte en rode wijn,
frisdranken

