Confrérie de l’Asperge
Limbourgondië
Est 9 juni 1980
Wellerlooi, mei 2018,
Waarde Consoeurs en Confrères,
Graag nodigen wij u uit voor het

Groot Limbourgondisch Asperge Gala 2018
op zondag 10 juni in Hostellerie De Hamert
Na een slow start van het seizoen en een super tweede week met zomerse temperaturen tot wel
26 ° begint de aanvoer nu echt op stoom te komen. En wat nog belangrijker is: de kwaliteit is
top! Reden om de ‘Koningin van de Groente’ eens goed in het zonnetje te zetten. Dat doen we
met heel veel plezier tijdens het Groot Limbourgondisch Asperge Gala, traditioneel het hoogtepunt van ons verenigingsjaar.
Het Gala vindt plaats op zondag 10 juni in Hostellerie De Hamert. De keukenbrigade zal een
uitgelezen menu rondom het Witte Goud creëren. Het belooft een prachtig feest (dames
feestelijke kleding - heren in smoking/donker kostuum met cravatte) te worden met als eregast
scheidend gedeputeerde en vanaf 1 mei directeur van de gemeente Venlo, Twan Beurskens.
Vanaf 16.00 uur staat ter verwelkoming een feestelijk aperitief voor u klaar, dat bij mooi weer
op het Maasterras geserveerd wordt. Rond 17.00 uur zal de brigade van De Hamert u aan
tafel vragen. De ingrediënten voor een vorstelijke avond ter ere van het Witte Goud zijn volop
aanwezig: heerlijke en veel asperges AA-I Super, verwerkt in een vijf-gangen-asperge-menu
met in het hoofdgerecht natuurlijk de traditionele bereidingswijze, fijne wijnen, het chapitre
en gezellige gasten. De muzikale noot wordt verzorgd door Duo Difference, dat u natuurlijk
zal uitnodigen voor een dansje. De couvertprijs bedraagt 87,50 euro voor leden en 97,50 euro
voor niet-leden. Graag ontvangen wij uw inschrijving via het bijgevoegde antwoordformulier
of via een e-mail aan: aspergebroederschap@gmail.com. Inschrijven kan ook via het
contactformulier op onze website www.aspergebroederschap.nl.
Met Limbourgondische groeten,
namens het bestuur
Pieter Smits, pres.

Karel van der Randen, secr.

Het dragen van de verenigingsmedaille wordt bijzonder op prijs gesteld
Kijk ook op de website www.aspergebroederschap voor nieuws en foto’s

