Feestelijke proclamatie 11 juni 2022 in Goorhof
•

18u : Receptie
- Bij het binnenkomen kan je een keuze maken uit een glaasje Cava of
sinaasappelsap dat je kan meenemen naar de plaats die je op voorhand wordt
toegewezen.
- Je krijgt twee bonnetjes:
1. Een bonnetje dat aanduidt of je vis, vlees of vegetarisch hebt gekozen. Leg dit
zichtbaar voor je op tafel zodat de bediening vlot kan zien wie wat besteld
heeft.
2. Een bonnetje dat goed is voor een consumptie ter waarde van 2 €.
- Op de tafels zullen versnaperingen staan en zal nog een tweede keer worden
rondgekomen voor het bijvullen van je glas. Dit alles wordt gratis aangeboden
door ADL.

•

19u : Diner
- Iedereen wordt aan tafel bediend.
- Het diner bestaat uit 4 gangen: 2 voorgerechten, hoofdgerecht en dessert.
- Voor het hoofdmenu heb je de keuze uit vis, vlees of vegetarisch. Deze keuze
moet op voorhand bij de inschrijving gemaakt worden. Vergeet dit dus zeker niet
door te geven bij je inschrijving !
- Menu:
o Voorgerecht : Tomatenroomsoep.
o Voorgerecht : Cavaillon met Porto en Parmaham.
o Hoofdgerecht : Keuze uit :
▪ Kabeljauwhaasje in een kreeftensaus met aardappelpuree.
▪ Varkenshaasje in een romige saus met bospaddenstoelen en
aardappelkroketten.
▪ Vegetarische schotel.
▪ Bij al deze gerechten worden 3 verschillende soorten
seizoengroenten geserveerd.
o Dessert : Dame Blanche.

•
•

22u : Tombola
23u : Officiële prijsuitreiking

•

Drank : Alle drank die tijdens of na het eten wordt gedronken, dient apart betaald te
worden. Hiervoor kan je bonnetjes kopen bij de uitbater.

•

Kostprijs : 30 € per persoon. Dit bedrag dient op voorhand bij inschrijving
overgeschreven te worden naar ADL via BE60 7330 0455 3370 met duidelijke
vermelding van “ADL prijsuitreiking” + je ploegnaam.

•

Inschrijven : een mail naar info@adl2000.be met daarin vermeld welke ploeg, met
hoeveel je komt en hoeveel er vlees, vis of vegetarisch wensen te eten volstaat.

