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Vergaderingen Staf Provincie Oost-Vlaanderen, Eekhout 5 - 9000 – GENT – Blok C – Cafetara gelijkvloers

Gent, 02 september 2020 Beste collegae
en vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op :

De jaarlijkse “Traditiemaaltijd” in de “Salons Roskam”
op 17 november 2020
Voorafgaande opmerkingen:

MONDMASKER BIJ HEBBEN !!
1. Het al dan niet doorgaan van deze activitiet hangt volledig af van de evolutie van de
Coronapandemie en van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
2. De uitbater van de Roskam en het bestuur garanderen dat de veiligheidsmaatregelen die op dat
ogenblik gelden strikt zullen worden toegepast.
3. Indien er beperkingen qua aantallen worden opgelegd zal de datum van de betaling de
prioriteit bepalen.
4. Indien deze activiteit moet worden afgeschaft wordt het inschrijvingsgeld uiteraard volledig
terugbetaald
5. Er zullen foto’s genomen worden tijdens deze activiteit. Zij die niet wensen gefotografeerd te
worden dienen dit bij het begin van de activiteit te melden aan de fotograaf van dienst
Programma:
12.00u – 12.45u: Aperitief aan tafel !!
12.45u – 13.00u: Welkomst woordje door de Voorzitter, Dronk op Zijne Majesteit de
Koning, voorlezen van telegram verzonden aan het Paleis, het
Belgische Volkslied.
13.00u - 17.00u: Maaltijd
Menu
Aperitief met verfijnde Voorproevertjes .( 2 à 3 x bediening . )
**
Gebakken Roodbaarsfilet met Brandade van Prei en Knolselder ,
gekonfijte Trostomaat , Kreeftenjus , en Citroenmousseline .
**
Waaier van Fazantfilet , op de Wijze " fine Champagne " ,
met gebraiseerd Witloof , Wijnpeertje met Vossebessen , Bospaddenstoelen ,
en Aardappelkroketjes .
**
" Tiramisu " met Mango en Passievrucht , Speculaas , Bosaardbei Coulis , en Munt .
**
Mokka en Versnaperingen .
Inbegrepen witte en rode Wijn ( Beide 2 x bediening ) , Waters bruis en plat .

Bijdrage: Formule all-in: €60 per persoon

Inschrijvingen:
De inschrijvingen gebeuren door storting op rekening van KVOO-O.Vl
IBAN : BE29 0682 0350 0064 – BIC : GKCC BE BB en dit ten laatste op 06 november
2020 (Geld op de rekening).
Marc Baelen
Voorzitter

"Wij vragen u kennis te willen nemen van onze Privacyverklaring die gepubliceerd werd op onze website.”

