2014
domingo,

12

de

e n e r o – 16.00 / 19.30 h.

SARAO CON BURBUJAS

Restaurant CANTINA Y TAPAS - Oosterhout

El 12 de enero del nuevo año LAS LANZAS celebrará la entrada del año con un evento
festivo. Es una fiesta tipo SARAO CON BURBUJAS. Estaremos reunidos un año más los
aficionados de la cultura hispana y de la buena mesa.
Según la tradición de los años pasados hay la una rifa e intercambio de regalitos de
Reyes. ¡Venid todos y realizad otra fiesta con charla, abrazos, cava, vino y un degustación
de de tapas y pinxtos!
Con la tradicional copa de cava ofrecida por Las Lanzas, brindaremos por el año por venir.
Las otras bebidas se pagarán los participantes con una cuenta personal.
Ook in 2014 luidt Las Lanzas het nieuwe jaar in met een SARAO MET BELLETJES. U wordt
van harte uitgenodigd op zondag 12 januari. Opnieuw komen we bij elkaar als liefhebbers
van de Spaanse taal, cultuur en culinaire tapas. In de geest van de laatste reis van Las
Lanzas naar het noorden van Spanje, staan er nu ook enkele ‘pinxtos’ op het menu.
Tijdens de SARAO ontmoet u andere leden van Las Lanzas, kunt u met elkaar terugkijken
op een prachtig verenigingsjaar, waarin we Ger van Brand met een fantastisch feest
weliswaar uitzwaaiden als voorzitter, maar hem ook benoemden als ‘presidente de honor’.
Ook herinneren we ons twee mooie reizen, een avontuurlijke Deportivo en vele interessante
bijeenkomsten. Wat zal 2014 Las Lanzas brengen? Hebt u een suggestie voor een boeiende
activiteit: meldt deze dan aan het bestuur. We betrekken uw ideeën bij het invullen van het
programma van 2014!
En is er weer de uitwisseling/verloting van door de genodigden meegebrachte
attenties (regalitos ca. 5 EUR) ter gelegenheid van Drie Koningen. U kunt uw mooi
ingepakte cadeautje bij de entree inleveren. U doet dan mee aan de verloting.
Ook de quiz zal niet ontbreken. Test uw kennis van Spanje en de Spaanse cultuur! Voor de
quiz en de verloting van de regalitos wordt dit jaar een nieuwe aanpak gevolgd.
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Plaats van samenkomst * parkeren * bushalte:
Lugar * aparcar * parada de autobús :
Restaurant Cantina y Tapas, Mathildastraat 21A, 4901 HC Oosterhout.
Het restaurant ligt in het centrum van Oosterhout, vlakbij de Klappeijstraat. Het ligt aan
een binnenplaats die vanuit de Mathildastraat te bereiken is. Er is daar ook parkeerruimte.
Een andere goede optie is te parkeren op het parkeerterrein aan het eind van Keiweg,
tegenover Albert Heijn (gratis parkeren op zondag).
Te voet slaat u rechtsaf de
Mathildastraat in. U kunt dan ook de eerste zijstraat links (Klappeijstraat) inlopen en via
een poort rechts verderop in de straat (waarboven de naam van het restaurant staat) de
binnenplaats met het restaurant bereiken.
Vanuit Breda rijdt Veolia met bus 126 en 127 naar de Mathildastraat in Oosterhout.
Het culinaire aanbod:
Las delicias culinarias:
Op uw tafel treft u een variatie aan hapjes aan, onder andere manchego kaas, ansjovis, fuet
en chorizo. Daarna volgt er drie maal een keuze uit vijf verschillende pinchos (pinxtos in het
Baskisch). In de laatste ronde krijgt ieder twee warme tapasgerechten geserveerd: coquille
met panchetta en een truffelmouseline en een stoofpotje van wild, knolselderijmouseline en
een peertje.
Kosten en aanmelding:
Gastos y inscriptión:
De kosten zijn voor leden van Las Lanzas:
Voor niet-leden zijn de kosten:

19 euro per persoon.
23 euro per persoon.

Wilt u zich vóór woensdag 8 januari aanmelden bij de secretaris Annemarie Jagers.
U kunt zich aanmelden via deze link naar de website van Las Lanzas: www.laslanzas.nl →
programma volgende bijeenkomst → aanmelden Sarao. Vul alle gevraagde gegevens daar
in.
Of u stuurt een mailtje aan annemarie.jagers@planet.nl met de gegevens van onderstaand
aanmeldingsformulier. Of u stuurt haar het formulier per post toe: Keizerstraat 25, 4811 HL
Breda.
Niet vergeten om tijdig de kosten voor deelname over te maken aan de penningmeester!

AANMELDING
SARAO CON BURBUJAS
zondag 12 januari 2014 in restaurant Cantina y Tapas in Oosterhout
Naam

……………………………………........….................................………………………….……. M/V

Aantal

……...x € 19,00 (socios)

.........x € 23,00 (invitados)

Telefoon ……………………………………. Email ………………................................…………………..…….
Het totaalbedrag ad. € …………………….......... dient overgemaakt te zijn VÓÓR 9 JANUARI
2014 op ING rekeningnummer 2647966 te Breda t.n.v. LAS LANZAS (o.v.v. SARAO
13.01.2014). Aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling!
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