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Wandel zoektocht in
de Kuip van G E N T

Zaterdag 16 juni 2018
Wandeling:
Gent heeft, als meest gezellige stad van Vlaanderen, een Bourgondische
culinaire geschiedenis. Met deze zoektocht ontdek je de drank en spijs
waarmee Gent zowel haar inwoners als haar bezoekers verwent. Maar ook
ga je op ontdekkingstocht door de kleine straatjes met vele volkse verhalen
en bijhorende woordenschat.
We verkennen de Gentse binnenstad aan de hand van een
zoektocht,waarbij weetjes en tips worden medegedeeld zodat het een
fluitje van een cent is om deze opgave met succes te volbrengen.
De lengte van de wandeling is een 5 tal km. We zoeken onze weg en de
oplossingen van de opgaven in verschillende groepjes. Wil je zelf je
groepje deelnemers samenstellen, geen probleem. Bij de inschrijving
vermeld je de samenstelling van je groepje. Te grote groepen zijn niet aan te raden.
Wil je liever dat de inrichters je verrassen door je aan iemand te koppelen om de zoektocht mee
door te maken, geen probleem. Je schrijft dan alleen jezelf (alsook eventueel je partner natuurlijk)
in. Wij doen de rest….

Diner
Als perfecte afsluiter van deze leuke activiteit kunnen we dineren in Brasserie Foyer – het
restaurant verbonden aan de NTG – St Baafsplein 17 te 9000 Gent. Voor de prijs van 39 euro (58
euro met alcoholische dranken zijnde de Cava; voor- en hoofdgerecht vergezeld van ½ fles wijn
afwisselend wit en rood naargelang de menukeuze en ¼ fles water pp.) kunnen we genieten van
Aperitief Cava Parxet Brut
Voorgerecht : keuze tussen
a) Tartaar van Sint Jacobsvruchten/groene asperges/postelein/Arbequina olie en crunchy chip
b) Carpaccio van Limousin/rucola, parmezan, basilicum dressing en pijnboompitjes
Hoofdgerecht: keuze tussen
a) Tournedos met verse choronsaus mille feuille van aardappel bimi, wortel en gestoofde groentjes
b) Filet van zeebaars: jonge goentjes en verse beurre blan saus met dragon mosterd
Dessert : Framboisier met rood fruit, coulis en kletskop van frambozen
Koffie of thee.
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Practisch
Samenkomst om 14 h aan het St Baafsplein voor de NTG te Gent
Om 18 h worden we dan verwacht in de Brasserie Foyer.
Zoals steeds is deelname aan het diner facultatief.
Gezien het hier een stadswandeling betreft op verharde wegen (soms wel op echte ‘Gentsche
Kasseien’) is een goede stadswandelschoen passend.

Prijs :
1.

Wandeling 2,00 € per persoon – te betalen de dag zelf aan onze penningmeester of zijn
vervangster

Bevestiging deelname zoektocht per e-mail naar linda.noteboom@skynet.be met vermelding
namen deelnemers en gsm-nummers tegen uiterlijk 5 juni 2018.
2.
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Etentje
39 euro - zonder drankarrangement - de dranken van de mensen die geen alcohol drinken
zullen gewoon genoteerd worden en daarna bij de afrekening op de avond zelf dienen
betaald te worden
58 euro met drankarrangement zoals hiervoor beschreven

Per persoon te storten op rekeningnummer BE91 0015 0437 0976 GEBA BE BB ten name van
Johan Van de Velde penningmeester van onze wandelclub en dit tegen uiterlijk 5 juni 2018.
Bevestiging deelname per e-mail naar linda.noteboom@skynet.be tegen ten laatse dezelfde datum
met vermelding per persoon van de keuze inzake voorgerecht en hoofdgerecht.
Deze zoektocht is tot stand gekomen met de medewerking van onze Voorzitter en het ganse
bestuur, waarvoor mijn dank.
Vele wandelgroeten
Linda Noteboom
Tel 0470/13.65.58
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