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Nieuws
flash! 

Beste levensgenieter en sympathisant, 

 

Je zult wellicht heel verwonderd en zeker nieuwsgierig zijn als je 

deze nieuwsflash gelezen hebt. 

Voor ons 24ste Kapitteldiner hebben we namelijk een heel speciale 

locatie gevonden die misschien niet zo voor de hand ligt, maar die 

zeker op culinair vlak het beste biedt wat we ons kunnen voorstel-

len.  Mede door het feit dat onze groep zo groot is geworden en 

met het oog op een geweldig en meer uitgebreid 25ste jubileum in 

2016, hebben we namelijk gekozen voor het restaurant “TAPAS & 

ZO” op de Markt te Maaseik.  Enerzijds kunnen we hiermee de prijs 

wat drukken en aan de andere kant kan Paul er zijn eigen wijnen 

presenteren. 

Ik zie je de wenkbrauwen al 

fronsen… tapas!!! 

Zeg niet zo maar tapas tegen 

de gerechten die hier geser-

veerd worden!  Het is duide-

lijk een op tapas geïnspireer-

de keuken, maar dan niet al-

leen Spaans en de vlag dekt 

zeker de lading niet.  De door ons gekozen gerechten worden ge-

presenteerd als een volwaardige acht-gangen (!)  menu, telkens 

vergezeld van de passende wijn. 

We horen enkel maar lovende woorden van leden die deze zaak 

reeds bezochten en die vooral kwaliteit, presentatie en bediening 

naar waarde wisten te schatten in dit gezellig eigentijds ingericht 

restaurant. 

Prijs all-in: leden 50 € en niet-leden 70 € 

Inschrijven via mail aan paul@vandinter.be is een must, betaling op 

voorhand via onze rekening wordt op prijs gesteld. 

       Het bestuur. 

Dagorde 24ste KAPITTELDINER - 27 maart 2015 

 

Vrijdag 27 maart 2015 

 

Locatie: Tapas & Zo 

   Markt 16 te Maaseik 

 

Vanaf 19.00u 

Ontvangst met aperitief. 

Uitreiking diploma’s 2015 

20.00u aan tafel! 

Aanvang Kapitteldiner  

8 gangen, waarbij Paul tel-

kens de gepresenteerde wij-

nen zal toelichten. 

 

We rekenen op een talrijke 
opkomst en verzoeken zeker 
om tijdig aanwezig te zijn ge-
zien het groot aantal gerech-
ten. 

mailto:paul@vandinter.be


 

Het kapitteldiner 2015 was 
“anders dan anders” opgevat. 
Geen klassiek restaurant 
“avant la lettre” maar een 
keuze waarvan we op 
voorhand wisten dat we hier 
op alle vlakken zouden scoren. 

Eethuis/brasserie/restaurant 
Tapas & Zo is zo een 
etablissement dat je moeilijk 

kunt catalogeren. 

Modern, kleurrijk interieur, 
een uitermate afwijkende 
menukaart waarbij je het 
woordje tapas in het 
achterhoofd moet houden, 
maar waarbij je niet de 
vergelijking mag maken met 
het bekende gebeuren in de 

Spaanse contreien. Hier moeten we spreken (op enkele 

uitzonderingen na) over kleine gerechten, gepresenteerd op 
bordjes van diverse signatuur met mooie smakelijke 
versieringen. 

Natuurlijk dat chef-eigenaar Sanne en haar equipe nog een 
tandje heeft bijgestoken om ons een 7-gangen menu te 
presenteren waar je “U” tegen mocht zeggen en dat onze 
wijnmeester Paul hierbij voortreffelijke wijnen selecteerde. 

De avond startte met een kleine receptie in de mergelkelder 
waarbij de leden die slaagden in hun “examen” in de 

bloemetjes werden gezet en waarbij zij de bijhorende oorkonde 
in ontvangst mochten nemen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden toegelaten als LEERLING : Marcel Angeli 

 

Promoveerden van Leerling naar GEZEL : 

Erik Langie 

Marianne Bollue 

Math de Weerdt 

 

Promoveerden van Gezel naar MEESTER : 

Rob Gommans 

Bart Peeters 

 

Behaalde de graad van MEESTER-COMMANDEUR :  

Jos Thomassen 

 

Op bovenstaande foto Wijnmeester Paul Van Dinter en de 
laureaten. 

 



 

 

 

 

Dan kwam het grotere werk aan bod: een uitgelezen menu met 
bijhorende wijnen: 

 

Vitelo tonato 

 

Tartaar van tonijn met avocado, ricotta en granny smith 

 

Op huid gebakken skreifilet met aardappelmousseline, romige 
zuurkool en mosterdsausje 

 

Aardappeltruffel soepje met gebakken coquille en coulis van 
peterselie en knoflook 

 

Krokant gebakken filet en boutje van kwartel met gewokte 
groene asperges en sausje van eekhoorntjesbrood 

 

Ravioli van kalfswang met truffelsaus 

 

Filet pure met lichte pepersaus en gratin van aardappel en 
knolselder 

 

Panna cotta van witte chocolade en kokos met 

gekarameliseerde ananas 

 

Koffie  

  

 

 



 



 


