
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zomer BBQ 
 

 

’t Fijn Moment Maaseik 

26 juni 2010 

 



  Maaseik, 30 mei 2010. 

 

 

 

Geachte wijngezel, beste symphatisant.  

Onze laatste samenkomst van dit seizoen komt er aan en het bestuur heeft natuurlijk 

weer het beste van zichzelf gegeven, al moeten we toegeven dat het, na veel wikken 

en wegen, toch weer moeilijk was de laatste knopen door te hakken en beslissingen te 

nemen waarin al onze leden zich kunnen vinden. 

Vandaar dat wij geopteerd hebben dit 19de werkingsjaar af te sluiten met een 

spetterend… 

“Superdeluxe” TUINBUFFET / BBQ 

 

Deze avond zal doorgaan in de tuinen en paviljoenen van Restaurant  

“ ’t Fijn Moment”  te 3650 Elen/Dilsen – Rotsheide op zaterdag 26 juni 

Ronny Pauwels en zijn equipe zullen zelf deze avond volledig verzorgen en in bijlage het 

overzicht van wat u te wachten staat… 

Omdat we op tijd willen beginnen en omdat we geen beslag willen leggen op uw gehele 

vrije zaterdag valt een voorafgaande activiteit weg.  

Zeker de leden met kinderen zullen dit op prijs stellen en er zal waarschijnlijk nog druk 

nagekaart worden over de champagnereis. 

Mogen wij ook vragen dat u de foto’s, die u met ons wil delen, meebrengt. 

We verzamelen ter plekke vanaf 18.00 – aanvang aperitief om 18.15 u   - einde ? 

Prijs : leden € 45 – niet-leden € 55 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs en vragen  u  uw deelname te melden aan onze 

wijnmeester PAUL vóór 20 juni via de gekende kanalen. 



089-754695       089-753345  of      aan paul@vandinter.be 

  

Namens de Maaslandse Wijnvrienden,   

Relind,  Guy,  Mark,  Paul en John 

 

 

mailto:paul@vandinter.be


           

 

Ontvangst met aperitief / Cava en amuses 

Tuinbuffet 

Keuze uit voorgerechten: Uitgebreid buffet met een assortiment gedroogde, 

gerookte, gebraiseerde hammetjes met garnituur: meloen – vijgen – dadels – 

noten – salades – confit van ajuin, confit van witloof, confit van sinaasappel en 

peer  

of 

 een warm visgerecht: tongrolletjes & roodbaarsfilet 

 

Keuze uit hoofdgerechten: 

Visbuffet  met : in z’n geheel gebakken filets van zalm – snoekbaars – dorade  – 

zonnevis – kabeljauwhaasje – heilbot met parmaham – scampi – gamba’s.  De 

vis wordt à la plancha gebakken en op het bord gedresseerd naar wens van de 

gast. 

Vleesbuffet  met o.a. : in z’n geheel gebakken entrecôte – speenvarkenrug – 

lamssteak – kipfilet – souvlaki. Als bijgerecht worden gebakken aardappeltjes, 

warme groenten, saladebar en 3 warme sauzen geserveerd. De vleessoorten 

worden op houtskoolgrill gebakken en versneden naar wens van de gast. 

Dessert : roomijs met verse vruchtensalade en fruitcoulis. 

De prijs is all in en omvat aperitief / buffet / dessert / witte & rode wijn / 

frisdranken / bier en koffie. 

 

           



De zomerhappening is traditiegetrouw een gezellig samenzijn voor alle leden, partners en 

sympathisanten.  

Dit jaar kozen we voor een superdeluxe barbeque in restaurant “’t Fijn Moment” te Dilsen. 

Eigenaar en chef Ronny had ons een rijkelijk voorstel gedaan: aperitief met amuses, 
voorgerecht van de BBQ en daarna vis- en vleesbuffet eveneens “à la minute” klaargemaakt. 
Een kleurrijk dessertbuffet liet ons toe de laatste gaatjes te vullen. Uiteraard ontbrak het ook 

niet aan de nodige drank. 

Dat het een gezellige boel ging worden, dat wisten we en dat al de aanwezigen enthousiast en 
vol lof naar huis terugkeerden was eens te meer een opsteker voor het bestuur dat nu even de 

stekker uittrekt om eind augustus terug te starten met een veelbelovend nieuw seizoen. 

Allerlei nieuwigheden staan op stapel en het wordt vast nog een tijdje vergaderen vooraleer we 

u meer nieuws hieromtrent kunnen meegeven. 

Wij wensen al onze leden en sympathisanten een zonnig verlof en hopen elkaar terug te zien 
op de eerste samenkomst van ons 20ste seizoen 2010-2011. 

Relind, Guy, Marc, Paul en John 

  



  



 


