Tweedaagse naar Maredsous met de cyclo’s op 6 – 7 juli 2019

We fietsen zaterdag +/-135km heen en zondag +/-115km terug
We logeren in “Hotel Les Jardins de la Molignée” te Anhee, een idyllisch 4sterrenhotel in een schilderachtige omgeving, tussen Namen en Dinant aan de
poorten van de Belgische Ardennen.
Eén overnachting inclusief uitgebreid continentaal ontbijtbuffet voor 51€/persoon +
3-gangenmenu in restaurant, rechtover het hotel, “Le Minotier” voor 55€/persoon.
Aperitief:

Sangria OF Kir Royal , accompagné de salés

Entrées:
Feuilleté de saumon à l’oseille OF
Carpaccio de bœuf à l’huile
d’olive et copeaux de Parmesan OF Cocotte lutée de Saint-Jacques, sauce
crémée au vin blanc Riesling
Plats :
Ficelle de dindonneau, sauce cidre et miel OF Dos de cabillaud
aux petits légumes
OF
Magret de canard, sauce aux fruits rouges
Desserts :
Mousse au chocolat ‘’Maison’’
rouges
OF
Assiette de pâtisseries

OF

Charlottine aux fruits

Aperitief, rode en witte wijn, plat en bruisend water alsook koffie en thee inbegrepen.
+ Lunchpakket
+ Huur volgwagen (?) + brandstof + de hotelkamer van de chauffeur + bevoorrading
schatten we ruim op €125 per fietser en €106 per wandelaar.
(Overschot wordt terugbetaald)
Ieder LWT-lid die de gemiddelde snelheid van +/- 25km/u aankan is uitgenodigd.
De niet fietsers worden op mooie wandelingen getrakteerd door Micheline Moureau
Je kan inschrijven via formulier en/of via mail van Jenny Roobaert ten laatste op 27
januari 2019 en een voorschot betalen van €70 op de rekening van de Leeuwse
wielertoeristen BE61 0680 4141 8017. Het saldo verwachten we tegen 7 juni 2019.
Organisatoren: Ann Mosselmans en Rudi Andries
Jenny Roobaert jenny.roobaert@skynet.be

In geval van annuleren binnen de 14 dagen vóór vertrekdatum betaalt U de totale
reissom. Vanaf 29 dagen tot 14 dagen vóór vertrekdatum, 80% van de totale
reissom. Vanaf 2 maanden tot 30 dagen ervoor, 75% van de totale reissom.
Annuleren moet steeds per mail worden doorgegeven aan de inrichter.

NEEMT DEEL AAN TWEEDAAGSE MAREDSOUS OP 7 – 8 JULI 2019

NAAM FIETSER: _____________________________________________________

NAAM WANDELAAR:__________________________________________________

3- gangenmenu in restaurant, rechtover het hotel, “Le Minotier” voor 55€/persoon.
Kruis je menukeuze aan:
Aperitief :

O Sangria OF O Kir Royal , accompagné de salés
O Sangria OF O Kir Royal , accompagné de salés

Entrées :
O Feuilleté de saumon à l’oseille OF O Carpaccio de bœuf à
l’huile d’olive et copeaux de Parmesan OF O Cocotte lutée de Saint-Jacques,
sauce crémée au vin blanc Riesling
O Feuilleté de saumon à l’oseille OF O Carpaccio de bœuf à
l’huile d’olive et copeaux de Parmesan OF O Cocotte lutée de Saint-Jacques,
sauce crémée au vin blanc Riesling

Plats :
O Ficelle de dindonneau, sauce cidre et miel OF O Dos de
cabillaud aux petits légumes
OF
O Magret de canard, sauce aux fruits rouges
O Ficelle de dindonneau, sauce cidre et miel OF O Dos de
cabillaud aux petits légumes
OF
O Magret de canard, sauce aux fruits rouges

Desserts :
O Mousse au chocolat ‘’Maison’’
rouges
OF
O Assiette de pâtisseries

OF

O Charlottine aux fruits

O Mousse au chocolat ‘’Maison’’
OF
O Assiette de pâtisseries

OF

O Charlottine aux fruits

rouges

Aperitief, rode en witte wijn, plat en bruisend water alsook koffie en thee inbegrepen.

