Wandelen in de
Voerstreek

P/a Johan Lauryssen
Lindendreef 17
2320 Hoogstraten

Zondag 18 mei 2014
Beste buren,
Voor de verandering en vooral omdat het er mooi is, plannen we een wandeling in de
Voerstreek. Aangezien het een serieuze verplaatsing is en we toch een ganse dag op de
been zijn, leggen we een autobus in.
Onderweg picknicken we en gaan we ergens iets drinken om tegelijk een sanitaire stop te
hebben.
Voor het avondeten hebben we afspraak in taverne De Swaen in s’- Gravenvoeren. Iedereen
kan van de kaart kiezen maar dat moet wel vooraf. Daarom vragen we om op deze
inschrijvingsbrief aan te duiden wat je wil eten. De prijzen staan er bij, dan kan je berekenen
wat je moet betalen. Drank wordt ter plekke geregeld.
Voor de bus vragen we € 10 per persoon.
Praktische info Voer-wandeling:
 Wanneer:
zondag 18 mei 2014
 Vertrek:
parking Lidl om 9.00 uur stipt
 Verloop:
o aankomst met kans om iets te drinken en naar het toilet te gaan
o eerste deel wandeling
o picknick
o nog even wandelen tot de sanitaire stop
o tweede deel wandeling
o rond 17.00 uur aankomst in de taverne
o terugkeer omstreeks 19.00 uur.
 Inschrijving: deze brief invullen en afgeven bij Johan, Lindendreef 17 of bij Sjarel en
An, Lindendreef 10.
 Betaling:
contant bij afgifte van deze inschrijvingsbrief of op het rekeningnummer
van de Lindendreef: IBAN: BE92 7330 2958 4323
 Prijs:
zie op de ommezijde volgens je bestelling

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Lindendreef
Inschrijving ten laatste op 21 februari
Naam: …………………………………………………………………….. schrijft in voor de
wandeling in de Voerstreek.
Gelieve het totaalbedrag te berekenen op de achterzijde van deze brief en hieronder te
noteren.
Ik betaal het bedrag van: ……………………. euro
O contant bij het afgeven van deze brief
O per overschrijving
Handtekening: …………………………………..

aantal
Aantal deelnemers aan de wandeling

prijs
€ 10,-

Salades (met brood en boter of met frites)
Salade gerookte Voerense forel
Koude gerookte forelfilet op een bedje van gemengde sla met
aardappelsalade en een cocktailsaus.
Salade Val-Dieu
Bounqeut de moins (zacht kaasje van de abdij van Val–Dieu). Lauwwarm
geserveerd op een bedje van gemengde sla met een sinaasappelhoning
dressing afgegarneerd met partjes sinaasappel en pijnboompitjes.

€ 14,-

€ 14,50

Salade warme spekjes
Gemengde sla met appel, tomaat, ui, een frambozendressing en lauwwarme
spekjes.

€ 13,-

Salade Afspanning de Swaen
Gemengde salade met gebakken kipreepjes, champignons en afgegarneerd
met walnoten.

€ 13,75

Vleesgerechten
Met verse groenten, een aardappelgarnituur en Vlaamse frites.
Konijn op grootmoeders wijze
met een zoetzure saus met pruimen

€ 19,25

Lamsschenkel

€ 22,50

Saté met brood of frites (met een pikante pindasaus)

€ 16,50

Voerens stoofvlees

€ 16,-

Kippenpasteitje

€ 13,25

Schnitzel*

€ 15,50

Varkenshaas*

€ 18,-

Biefstuk*

€ 19,50

*Sauzen : pepersaus, stroganoffsaus of champignon-roomsaus

€ 1,50

Visgerechten
Zalmforel (Gebakken met of zonder amandel)

€ 18,50

Gebakken Pangafilet (Met een dille-creme fraiche saus)

€ 15,75

Zalmfilet (Met een witte wijnsaus)

€ 18,50

Pastagerechten
Pasta bolognaise
Vegetarische pasta

€ 12,50
€ 17,-

Diversen
Portie friet

€ 3,50

Mayonaise

€ 0,50

Kindergerechten (Geserveerd met appelmoes en frites)
Kroket of frikandel

€ 6,-

Kipfilet of schnitzel

€ 7,50

Nagerechten
Dame blanche (Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom)

€ 5,50

Coupe de Swaen (Diverse soorten ijs met vers fruit en slagroom)

€ 6,50

Coupe Advocaat (Vanille ijs met advocaat en slagroom)

€ 6,00

Kinderijsje (2 bolletjes ijs met slagroom en een verrassing)

€ 3,50

Chocolade mousse (2 bolletjes mousse en een bolletje chocolade ijs met
slagroom)

€ 7,50

Kaasplankje (streek kazen geserveerd met stokbrood en boter)

€ 8,50

Totaal, gelieve dit over te brengen vooraan op het inschrijvingsformulier

Totaal

totaal

