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INSCHRIJVINGEN 
 

De prijs voor het VOR DINER bedraagt 70 € per persoon voor VOR-leden en 85 € per persoon voor niet VOR leden. 
Men kan inschrijven tot uiterlijk 27 oktober 2014 door storting op rekeningnummer BE92 7430 4831 6623 op naam van 
VORFEEST 2014.  Gelieve duidelijk in de mededeling te vermelden met hoeveel personen men inschrijft voor het VOR 
DINER (85 € niet leden en 70 € VOR leden). Vergeet ook niet je naam te vermelden in de mededeling. 
V.O.R.- BAL à 25 € per persoon (aanvang 22.00 uur- ter plaatse te regelen). Is niet van toepassing voor deelnemers 
VOR DINER.  Voor het bedrag van 25 € krijgen de deelnemers aan het VOR BAL bij het binnenkomen 
consumptiebonnen. (Is niet van toepassing voor deelnemers VOR DINER.) 

PROGRAMMA 

18.00 uur APERITIEF - RECEPTIE met warme hapjes  
18.45 uur: Gasten aan tafel 
19.00 uur: Welkomstwoord 

19.10 uur: Buffet. 
20.00 uur: aanvang prijsuitreiking VOR AWARDS 

Tijdens het buffet worden de verschillende genomineerden gehuldigd.  
22.00 uur: Aanvang VOR-BAL met DJ tot 04:00 uur 

 

 

 

 

UITNODIGING VORFEEST 

Engelstraat 6 - 2360 Oud-Turnhout 

tel. 014 45.01.01 - fax 014 45.01.49 

info@altaripa.be - www.altaripa.be 

mailto:info@altaripa.be
http://www.altaripa.be/


 

BUFFET 

Krachtige runderbouillon met een brunoise van groenten en geurige kruiden Velouté van kreeft met Oostendse garnalen 

geserveerd aan tafel. 

Vitello Tonato * 
Carpaccio van runds met Parmezaanse kaas * 

Huis gerookte Schotse Zalm op een kruidenslaatje 
Gamba’s a la plancha 

Warm geitenkaasje met honing * 
Lauwe zalm op bloemkoolpuree en botersausje * 

Wok kip met noedels en groene curry 
Salade Niçoise, aardappelblokjes gepresenteerd in trendy lounge-glaasjes: 

Tomaatjes met hand gepelde garnalen 
Meloenbolletjes met parmaham 

Gerookte forelmousse 
Mousse van zalm 

Assortiment van zuiderse groentjes, begeleidende dressings 
Op houtskool gegrild : 

Entrecote - Lamskoteletten van Pauillac 
Savourette filet - Kalkoenfilet 

Bearnaisesaus, Mosterdsaus, Pepersaus, 
Assortiment van warme groenten 

Italiaanse pasta met zongedroogde tomaatjes, 
Lentesalade, rucola, fijnproeverssalade, knapperige ijsbergsalade 

Chinese kool met rozijntjes, mesclune, frisse tomatenblokjes, begeleidende dressings 
Gegratineerde aardappeltjes 

Dessertbuffet met onder andere: 
Krokante chocolade, Frambozenmerengue, Javanais, Misérable, passievruchten, Vruchten op millefeuille, 

Sabayon * 
Exotische bavarois, Aardbeienbavarois , duo van mousse au chocolat 
Assortiment sorbets, huisgemaakt roomijs, assortiment verse vruchten 

Pannenkoekjes en wafeltjes à la minute gebakken in de zaal * 

* ter plaatse gepresenteerd op kleine bordjes, deze kunnen zo afgehaald worden aan de buffetten 

WIJNEN:  

Wit : - Muscadet de Sèvre et Maine, sur lie 2012 
Rood: - Château Aiguilloux, AOC Corbières 2011 


