
 

 

BARBECUE 20 SEPTEMBER 2020              

TAKE A WAY/WIJNACTIE                           

 

 

Lieve Sogeha-vrienden 

 

De grote corona vakantie loopt stilletjes aan op zijn einde… Het nieuwe werkjaar komt er aan. 
We zijn dankbaar om 3 mooie kampen, al liepen die totaal anders dan alle andere edities. We 
bubbelden en bubbelden en bubbelden… 

Ook onze acties zullen stuk voor stuk worden aangepast aan de geldende corona-
maatregelen… 

Zo wordt onze BBQ vervangen door een “Take a way & wijnactie” op onze vertrouwde locatie, 
het Park van Beervelde op 20 september 2020, van 10 tot 14 uur. 

De gerechten moeten uiteraard op 20 september worden afgehaald. De wijn kan worden 
opgehaald op de dag zelf of na afspraak. 

Hier volgen de mogelijke combinaties van gerechten, cava en wijnen: 

 

Voor 20 euro per persoon (volwassenen) kan je kiezen uit: 

 

Gehaktballetjes in tomatensaus met puree en appelmoes 

OF 
Gemarineerde zalm met buratta en bio tomaatjes 

OF 
Gestoofde varkenswangentjes met een sausje van Brugse Zot, groenten en aardappeltjes 

brunoise met fijne kruiden 
 

OF (voor de vegetariërs) 
Chili cin carne met rijst 

 

EN 
Rijstpap, chocomousse of een snoepzakje 

 
Voor 15 euro per kind (tot 12 jaar): 
 
 

Gehaktballetjes in tomatensaus met puree en appelmoes 

EN 
Rijstpap, chocomousse of een snoepzakje 



 

 

Cava en wijn:  

Ten tweede is de witte wijn een mooi frisse wijn (fijne zuren) die goed bij de zalm zal passen, de rode 

wijn is een volle, niet te krachtige wijn die het gestoofde varkenswangetje aankan. De rosé is een ideaal 

terras wijntje die zich vlot laat drinken bij diverse salades maar ideaal is als aperowijn met enkele tapas 

erbij. Het zijn geen bewaarwijnen, ze dienen jong gedronken te worden.  

 

Terra de Lobos wit: Ferñao Pires en Sauvignon Blanc, een mooie frisse wijn (fijne zuren) die goed bij 

de zalm past. 

Terra de Lobos rood: Touriga Nacional en Cabernet Sauvignon, een volle, niet te krachtige wijn die 

het gestoofde varkenswangetjes aankunnen. 

Terra de Lobos rosé: Touriga Nacional, Syrah en Aragonez, is een ideale terras wijn die zich vlot laat 

drinken bij diverse salades. Als aperowijn met enkele tapas erbij is hij perfect       

Het zijn geen bewaarwijnen, ze dienen jong gedronken te worden. 

 

1 fles Cava Dibon 75 cl, 1 fles rode wijn en 1 fles  witte wijn Terra de Lobos 75 cl  € 35 

1 fles witte wijn, 1 fles rode wijn en 1 fles rosé wijn Terra de Lobos 75 cl   € 35 

6 flessen Cava Dibon 75 cl         € 80 

6 wijnen Terra de Lobos 75 cl (wit, rood of rosé)      € 65 

1 fles Cava Dibon 75 cl         € 15 

1 fles Terra de Lobos 75 cl (wit, rood of rosé)      € 12 

 

Je kan uw keuze bevestigen via bijgevoegd invulstrookje, dat je digitaal stuurt naar 
nicole.van.de.putte@telenet.be  én bij voorkeur via overschrijving betaalt op BE17 0682 1045 
0621 en dit tot en met 13 september 2020. 

We kregen in de loop van het jaar ook tombolaprijzen en maken er dit jaar een “altijd prijs 
tombola” van, aan 5 euro per lotje. 

We zijn ook blij te mogen vertellen dat vanaf 1 januari 2020 giften van 40 euro op jaarbasis 
fiscaal aftrekbaar zijn. Indien je een gift wil doen, noteer dan bij de vrije mededeling: gift + je 
rijksregisternummer! Je ontvangt dan begin 2021 je fiscaal attest. 

De volgende briefing zal sowieso over de al dan niet komende rommelmarkt gaan…                     
We hopen heel stilletjes… 

 

 

Hartelijk dank voor jullie steun! 
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