
 

Voor deze 7de  editie nodigt Club Quadrifoglio Belgio, alle gelijkgezinde Alfa Romeo liefhebbers uit, voor een mooie rit doorheen 

ons prachtige Limburg. 

Opnieuw kiezen wij voor een dubbele formule: 

1. U kiest voor een gezamelijke lunch. Deelnameprijs €55 per persoon. Kinderen onder 14 jaar €30 

2. U kiest voor een lunchpakket en sluit pas aan het eind bij de groep aan. Deelnameprijs €30 per persoon. 

Wat kan U verwachten 

• Ontvangst vanaf 08.00hr en uitgebreid ontbijt bij onze gastheren Pagnotta 

                                                                                                  Henry Fordlaan 88, 3600 Genk 

• Roadbook en briefing, vertrek voorzien om 09.15hr 

• Formule 1 houdt omstreeks 12.00hr een tussenstop en geniet van een lunch met aperitief, keuze uit vlees- vis- of 

vegetarisch gerecht en dessert. Aangepast kindermenu voorzien. 

Start 2de ronde 0m 14.30hr 

• Formule 2 krijgt een lunchpakket en kiest zelf zijn halte. 

• 17.00hr slotbijeenkomst en sluiten we af met een babbel, prijsuitreiking, koffie en taart. 

 

Menu voor de lunch 

Aperitief 

°°°° 

Menu aan tafel 

Zeebaarsfilet – Chardonnay reductive Of Mechelse koekoek – Madeirasaus  

Of Vegetarisch gerecht 

Krieltjes in tijmboter – aspergepunten 

Kinder menu: Mechelse koekoek met  kroketjes appelmoes en een ijsje als dessert 

°°°° 

Tiramisu met aardbeien/basilicum compot Of Mousseux van Koffie 

°°°° 

Koffie 

°°°° 

Water op tafel, witte en rode wijn wordt geserveerd. 

°°°° 

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 15/06/2022  bij voorkeur via de link https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38   

Of via het inschrijfformulier dat ons ten laatste moet bereiken op 15/06/2022 via viviane.van.bergen@proximus.be 

Inschrijving is geldig na ontvangst van het tegoed.  Annuleren met terugbetaling mogelijk tot 10/06/2022 

 

https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38
mailto:viviane.van.bergen@proximus.be


 

INSCHRIJVING      bij voorkeur via de link https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38  

Naam:   …………………………………………….   Email  ………………………………………………….       Tel/gsm…………………………… 

Type wagen ………………………….. 

Ik neem deel aan de rit met  ……….  volwassen personen  en   ……….. kinderen onder 14 jaar 
Naam volwassen passagier 1.     ……………………………………………..                 2. ………………………………………….. 
 
                                                 3      ……………………………………………..                  4  ………………………………………… 
Naam kinderen -14 jaar …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Formule 1 aan €55 per persoon  en €30 per kind -14 jaar dat deelneemt aan de lunch, Ik kies uit volgende 

gerechten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik stort            x €55 per volwassen persoon en              x€30 per kind onder 14 jaar dat deelneemt aan de lunch, 

een totaal van             € op rekening van de Giro del cuore sportivo      BIC AXABBE22  IBAN BE89 75068717 9585 

2. Formule 2 aan 30€ per persoon 

 
Aantal 
lunchpakketten 
 

 Ik stort       x €30 op rekening van Giro del cuore sportivo 
BIC AXABBE22  IBAN BE89 75068717 9585 
 

 

Inschrijven uiterlijk op woensdag 15/06/2022 formulier terug sturen via viviane.van.bergen@proximus.be 

Inschrijving is geldig na ontvangst van het tegoed.  Annuleren met terugbetaling mogelijk tot 10/06/2022 

KEUZE AANTAL 

Zeebaarsfilet met chardonnayreductie 
 
 

Mechelse koekoek met madeirasaus  

Vegetarisch menu  

Dessert 1:Tiramisu met aardbeien/basilicum compote  

Dessert 2: Mousseux van koffie  

Kindermenu: Mechelse koekoek met appelmoes en kroketjes en een ijsje  

https://forms.gle/6rfA7r95xh82p3F38
mailto:viviane.van.bergen@proximus.be

