
 

 

 

 

 

 

UITNODIGING BRUNCH – ZONDAG 01 maart 2020 

Beste kringleden, goede en trouwe vrienden, 

 

We zetten onze succesactiviteiten verder .  Na een zeer geslaagde editie van onze 
zondag brunch verleden jaar  ,  gaan we opnieuw  een muzikale brunch editie 2020 
organiseren …  

Tijdstip van dit gebeuren  zondag 01/03/2020 in Hof Van Reyen  te 

Boechout ..  
 
Die zondag, vanaf 11:00u,  worden jullie smaakpapillen verwend met volgende 
ontbijt- en lunchingrediënten.  

 

aperitief aan tafel : Bubbels & fruitsap   

 

Ontbijt gedeelte : 

Fruitsappen – Koffie/thee bar    

Mimosa eitjes - Roerei à L’Espagnole (tomaat, paprika & Chorizo) 

Roerei met bieslook & groene kruiden   

Mini broodjes met divers beleg – mini croissants & mini chocolade 

broodjes (tonijnsla, préparé, kip curry, confituur & choco, assortiment 

Spaanse & Italiaanse charcuterie , kaas , hesp) 

Koude & Warme Brunch :  

 Gekookte zalm ~ tomaatgarnaal ~ opgevulde eitjes  - gerookte zalm & 

heilbot & forel  pasta met tonijn 

Rosbief met gedroogde pruimen  

Gerookte kipfilet met kruiden & taboulé rijst  

Gezond en geurig voorjaarssoepje 

Tartelletje Emmentaler met champignons & prei 



Mini varkens tournedos met paprika  
 Victoriabaars met saffraan-saus  

Warme groenten ,gesauteerde & koude aardappelen 
   

Taarten & gebak met koffie & thee bar  

  
Waters – frisdranken – pils – witte & rode huiswijn incl. tot 16 uur. 
Nadien eventueel bijkomende dranken zelf te betalen.  

 
De bubbels worden dus aan de tafel geserveerd .. 
 
Eerst het ontbijtgedeelte . Daarna is het aanschuiven voor het uitgebreid lunch- 
assortiment met eerst het koude en daarna warme aanbod. Het  dessertaanbod sluit 
het foodaanbod van ons brunch gebeuren. 
 
Dranken (apero , koffie, thee , frisdrank , wijn en gewone bieren) zijn tot 16:00 uur 
inbegrepen. 
 
Onze huis dj All Stars (Alex Robyn) is gestopt met zijn dj activiteit . Daarom wordt 
onze brunch  dit jaar  muzikaal ondersteund door dj Race  (Rezy  Schaekers) . Zij zal 
haar muziekkeuze prioritair laten bepalen door de aanwezigen zelf. Dus zeker jullie 
favoriete deuntjes doorgeven die dag  !  
 
Door een fijne  samenwerking met de mensen van Hof Van Reyen  en een extra  
financiële steun van onze kringkas , kunnen wij dit festijn aanbieden aan een 

“solden”prijs van 36 euro per persoon .. Gezien de kringbijdrage is deze prijs enkel 

van toepassing voor aangesloten kringleden en hun partner (normaal = 50 euro ! ).  
 
We zijn ervan overtuigd dat na de geslaagde editie verleden jaar, we opnieuw op een 
mooie opkomst mogen rekenen ..  
 
Interesse in een gezellige zondagnamiddag ?  Schrijf je in onder volgende 
modaliteiten :  
 
 
1. Betaling van 36 € per persoon op het rekeningnummer BE85 4097 5200 8106 
van KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen met als melding “dansbrunch – 
lidnummer – aantal personen”  

 
2. Je doet dit vóór 22/02/2020 
 
 
Het bestuur hoopt jullie opnieuw een fijne en gezellige zondag te kunnen aanbieden.  
Tot dan,  
 
Rudy Van der Kloot, bestuurslid                                    Roger Wouters, voorzitter  



GSM 0 479 425 625                                                         GSM 0 499 72 73 39 

 

Zoals vermeld gaat de dansbrunch ook dit jaar door in Hof van 

Reyen  te Boechout.  .  

 

 
 

PS : de leden met een emailadres krijgen deze uitnodiging nog toegestuurd begin 

januari 2020 !!!  


