
 

Nieuwsbrief: uitnodiging voor jaarlijks banket op 

vrijdag 22 Oktober 2021 

Beste bridgevrienden, 
Wij hebben het genoegen u allen uit te nodigen op ons jaarlijks banket dat zal doorgaan op vrijdag 
22 oktober 2021 om 19.00 u. in: 
DOMEIN MARTINUS (Sint Martinus-hoeve) 
Sniederspad, 133 
2980 Halle – Zoersel 
Uw levenspartner is van harte welkom! 
Dit jaar géén receptie vooraf en géén dansgelegenheid achteraf wegens voorzichtigheid i.v.m. Corona. 
Handen geven en kussen laten we best nog even achterwege, we nemen direct plaats aan de tafels. 
Op alle tafels (van 8 personen) liggen speelkaarten, bij binnenkomst krijgen jullie een speelkaart die 
verwijst naar de kaart op de tafel. Jullie kunnen vooraf contact opnemen met Andre Vanweddingen om 
jullie tafelvoorkeur aan te geven. 
 
19.00 u. APERITIEF met Cava domein Martinus  
19.15 u. DINER:  

• ZALM huisgerookt – nori – wasabi - mierikswortel 
• TONIJN wakame – dashi -ponzu – appelsesamijs – coppa stagionatta  
• KREEFT curry – mango – room - spinazie  
• HERT selder  - witloof – appel – foie gras 
• CHOCOLADE mousse – vanille – zure room – limocello - lavendelijs 
• MOKKA met versnaperingen  

Tot 23.00 u.: Inclusief aangepaste kasteelwijnen - bieren - mineraal water of frisdranken, koffie of thee.  
 
Het domein Martinus heeft een parking voor ca. 200 auto’s. 
U kan zelfs, indien u dat zou wensen, ter plaatse overnachten à 50€ pp ontbijt inbegrepen. U moet dan 
wel op voorhand zelf een kamer boeken. 
 
Uw bijdrage: hiervoor doet Argus een serieuze inspanning! 

 25€ voor onze leden (de regel van min. 12 deelnames per speelseizoen vervalt dit jaar tijdelijk) 
  35€ voor de partners van onze leden 
 120€ voor alle anderen (kostprijs menu) 
Met onze excuses voor de laattijdigheid van deze uitnodiging, vragen we een snelle inschrijving,  ten 
allerlaatste volgende week dinsdag op 12 oktober d.m.v. storting op onze bankrekening:  
BE25 7310 3308 7782 
Argus bridgeclub Schilde 
De Pont, 5  --  2970 Schilde+ 
 
Wij verwachten u in elegante stadskledij. Tot dan. 
            5/10/2021 
            Uw bestuur. 

 


