
 

 

 

REGIO activiteit Vlaanderen woensdag 6 oktober 2021 - 19.00 h. 
 

MENU 
 

Aperitief van het huis 
de sprankelende trots uit Heuvelland 

met een kaasfeuilletetje en nog een ander verfijnd hapje bij 
 

Artisanaal door de Chef gerookte zalm, Avruga eitjes, kruidige toost 
(de echte authentieke smaak, ik raad iedereen dit echt ten zeerste aan) 

Of 
Rundscarpaccio Holstein, notensla, Parmezaanse kaas, kruidige toost 

~~~ 
Gelakte kabeljauwfilet met een Chablissausje & knapperige wok groenten en 

smeuïge puree van Bintjes aardappelen 
Of 

Limousin steak 1e keuze - warme groentjes & saus – artisanaal gesneden frieten 
~~~ 

Flan karamel  – gemarineerde rood fruit – knapperige  tuile 
------------- 

Deze menu samen met aperitief en 2 drankjes kost € 65/persoon. 
Moest u nadien een koffie wensen, dan wordt u deze afzonderlijk aangerekend. 

 

Inschrijven doe je HIER of via JDC website tot uiterlijk 26/09/2021  
en vooruit betalen op de JDC rekening. 

 
 

Parkeergelegenheid. 
Je kunt rijden tot aan de parking (bijna) schuin over het voetgangersbruggetje naar de Pacific toe, of parkeer 

onmiddellijk bij het verlaten van de hoofdweg. Daar is ook een kleine parking en is het nog 3 min. te voet. Er is 
ook nog een grotere parking vlakbij. Dan rij je gewoon iets verder op de hoofdbaan en neemt rechts bij de 

eerstvolgende straat. Vanuit deze parking is het een kleine 5 min. te voet. 
 
 

Gastspreker                      
 

De gastspreker is André CARNEL, apotheker op rust maar ‘still alive and 
kicking’. Hij heeft een complete metamorfose ondergaan en is in z’n 

huidig leven gediplomeerd gids voor de Stad IEPER en verhaalt over de woelige 
geschiedenis van deze mooie Vlaamse stad aan de hand van specifieke 

anekdotes en dit best wel op een ludieke manier zonder al te veel theoretische beschouwingen.  
André zal ons zo’n half uurtje onderhouden tijdens de aperitief. 

We verwelkomen en nodigen hem uit om bij ons aan tafel mee te genieten van het lekkere 
eten. Als tegenprestatie rekent André ons niets aan. 

 
 

We verwelkomen graag de ingeschreven leden om 19:00 stipt in de mooie omgeving van 
het Pacific Island. 
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