Clubdiner van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm
op vrijdag 2 december 2022
in Restaurante Nuevo Alcázar.
Geachte leden,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de V.V.B. dit jaar een Clubdiner
opnieuw in Restaurante Nuevo Alcazár in La Nucia.
We hebben dit jaar een datum uitgestippeld op vrijdag 2 december 2022.
Deze gezellige namiddag zal van start gaan om 12u30 met bij de aperitief
een glaasje ‘bubbels’ vergezeld van een hapje en wat knabbels.
Verder wordt een keuzemenu voorzien als volgt:
Voorgerecht, keuze uit,

Gegratineerde mosseltjes
of

Geitenkaassalade met amandelen en honing
of

Huisgemaakte tomatenroomsoep

Clubdiner Restaurante Nuevo Alcázar – 2 december 2022
Mocht je, als lid van de V.V.B., willen deelnemen aan dit Clubdiner
dan verzoeken we U om dit formuliertje in te vullen,
af te geven, en af te rekenen bij een van de bestuurders.
Naam en lidnr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Gelieve hierna Uw

3 keuzes

te willen aankruisen a.u.b.

 - Voorgerecht A – ‘Gegratineerde mosseltjes’
Mejillones gratinados con queso y ajo

 - Voorgerecht B – ‘Geitenkaassalade met amandelen en honing’
Ensalada de queso de cabra con almendras y miel

 - Voorgerecht C – ‘Huisgemaakte tomatenroomsoep’
Sopa crema de tomates

 - Hoofdgerecht A – ‘Zalm met cava’
Filete de salmón al cava

Sorbet
Hoofdgerecht, keuze uit,

 - Hoofdgerecht B – ‘Varkensboutje met cider’

Zalmfilet met cava
of

Varkensboutje met cider
Dessert, keuze uit,

Tiramisu
of
Vanille ijs
Koffie
½ fles huiswijn, bier, water of frisdrank inbegrepen.

Codillo de cerdo a la sidra

 - Dessert A – ‘Tiramisu’
 - Dessert B – ‘Vanille ijs’
 - Ik betaal heden, cash, het deelnamebedrag van € 35,-/persoon.
Gelieve voor elke deelnemer afzonderlijk een keuzeformulier in te dienen a.u.b.

NOOT: mits een toeslag van € 5,-/persoon wordt U met de bus gevoerd
van Benidorm (Avda. de Europe)
naar Resto Nuevo Alcazár La Nucia.
(heen en terug).

Prijs leden = € 35,- (vooraf inschrijven gewenst)
Inchrijven kan door het
formuliertje op keerzijde of
hiernaast in te vullen

en in te dienen.

Busreis: JA / NEEN
(schrappen wat niet past)

