Zondag 23 juni 2019
“Deportivo Cultural”
Beste leden van Las Lanzas,
De afsluiting van het verenigingsjaar 2018/2019 zal wederom op een, inmiddels, traditionele manier worden
afgesloten. Het voornemen is om de stad Delft te gaan bezoeken. Een stad met uiteraard een Spaans verhaal.
Programma:
08.45 uur
09.00 uur

Verzamelen in Breda: Parkeerplaats nabij Hotel Mastbosch. (routebeschrijving volgt)
Vertrek met de bus naar Delft

10.00 - 10.45 uur
11.00 - 12.30 uur
13.00 uur
14.30 – 16.00 uur
16.00 – 17.00 uur
17.15 uur
18.30 uur
19.00 uur

Koffie/thee en appeltaart bij de Barbaar
Bezoek en rondleiding in het Prinsenhofmuseum. Thema: Willem van Oranje en de Opstand
Lunchen bij het Stads-koffyhuis
Rondleiding door gidsen van Gilde Delft met aandacht voor het Spaanse verleden
Vrij te besteden
Vertrek naar Breda vanaf hotel Hampshire
Terug in Breda.
Diner bij Hotel Mastbosch in Breda.

De kosten van deelname aan het dagprogramma zijn € 37,50 pp, introducés € 42,50 pp.
De kosten voor het menu zijn € 30,50 pp. inclusief cava of ander welkomstdrankje. (onderstaand de menukaart).
Overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Als er geen gebruik gemaakt wordt van het dagprogramma is alleen deelname aan het diner ook mogelijk.
De kosten van het dagprogramma en/of het diner, svp bij aanmelding overmaken:
tnv penningmeester Las Lanzas: NL84INGB0002647966 ovv dagprogramma en/of diner Deportivo 2019
Graag willen we van u op korte termijn, maar uiterlijk zaterdag 1 juni a.s. weten of u aan het programma van zondag
23 juni 2019 wilt deelnemen. Meer informatie over deze dag volgt, nadat alle aanmeldingen binnen zijn.
.
Met vriendelijke groet,
De Commissie Deportivo Cultural 2019
Joop van Wijk

Mob: 06 43 08 01 00

Wilma van Hout

Mob: 06 21 66 22 24

Inschrijving voor deelname aan het programma van de Deportivo Cultural 2019 te Delft:
Naam:………………………………………………………………………………………………….….....
Straat/nr…………………………………………………………………………………………………......
PC/Woonplaats:………………………………………………………………………………..................
E-mail:…………………………………………………………Telefoonnummer (mobiel)………………
Museumjaarkaart: ja / nee…………………………………..
Aantal personen: lid:…………………………………………introducé:…………………………………
Aantal personen: diner bij Hotel Mastbosch Breda: …………………………………………
Keuze* voor vis of vlees : Voorgerecht: Gevogeltebouillon …………….
Hoofdgerecht: Wijtingfilet ………………………
Nagerecht:
Vanilleparfait …………………..

Carpaccio van zalm .…..
Varkensrugfilet ………….
Sorbetijs ………………..

*Graag erbij vermelden indien men een voedselallergie heeft.
s.v.p. INLEVEREN bij het secretariaat van Las Lanzas uiterlijk 1 juni 2019

Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  06 - 22660036

@ secretaris@laslanzas.nl

IBAN NL84INGB0002647966 – KvK Breda 40282850 – www.laslanzas.nl

Domingo 23 de junio 2019
“Deportivo Cultural”
Queridos socios de Las Lanzas,
Como siempre, vamos a celebrar el cierre del ciclo 2018/2019 de la forma tradicional, con una visita a la ciudad de
Delft. Una ciudad con mucha influencia hispánica.
Programa:
08:45h.
09:00h.
10:00 - 10:45h.
11:00 - 12:30h.
13:00h.
14:30 - 16:00h.
16:00 - 17:00h.
17:15h.
18:30h.
19:00h.

Encuentro en Breda: aparcamiento cerca del Hotel Mastbosch (ruta disponible más adelante).
Salida en autobús hacia Delft.
Café/té y tarta de manzana en el restaurante de Barbaar.
Visita y recorrido guiado del Prinsenhofmuseum. Tema: Willem van Oranje y la revuelta.
Comida en el Stads-koffyhuis.
Recorrido guiado de Gilde Delft con atención a la historia hispánica.
Tiempo libre.
Salida hacia Breda desde el hotel Hampshire.
Llegada a Breda.
Cena en el hotel Mastbosch de Breda.

El coste de la excursión a Delft es 37,50€ por persona, 42,50€ para no socios.
La cena en Breda cuesta 30,50€ por persona y podrán venir también los socios que no deseen participar en la salida
a Delft. La cena incluye un aperitivo de bienvenida de cava u otros pero no las demás bebidas. (El menú se adjunta
en este mismo documento).
El precio de la excursión y de la cena se deberán abonar en la cuenta siguiente: tesorero Las Lanzas:
NL84INGB0002647966 indicando “excursión y/o cena Deportivo 2019”.
Les rogamos que se inscriban lo antes posible, como máximo el sabado 1 de junio si desean participar en la
excursión y/o cena del 23 de junio. Una vez estén inscritos recibirán más información.
Cordialmente,
La Comisión Deportivo Cultural 2019
Joop van Wijk

Mov: 06 43 08 01 00

Wilma van Hout

Mov: 06 21 66 22 24

Inscripción para participar en la excursión Deportivo Cultural 2019 a Delft:
Nombre: ……………………………………………………………………………..
Calle/número: ……………………………………………………………………….
Código postal/Lugar de residencia: ………………………………………………
Teléfono: …………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………….
Abono anual museos: sí/no
Número de personas: miembro:……. no socio:…….
Número de personas: cena en el hotel Mastbosch Breda……………………..
Elija* pescado o carne: Entrante:
Caldo de ave……….. Carpaccio de salmon…….
Plato principal: Filete de merlán…….. Espalda de cerdo…………
Postre:
Parfait de vainilla …… Sorbete de helado………..
*Por favor háganos saber si es Usted alérgico a algún alimento.
Por favor mande esta inscripción al secretariado de Las Lanzas antes del 1 de junio de 2019.
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MENU

Voorgerecht
Gevogeltebouillon met groenten julienne
OF
Carpaccio van zalm met gemarineerde komkommer, veldsla en basilicumolie

Hoofdgerecht
Zweeds varkensrugfilet met groententaartje en rode wijnsaus
OF
Wijtingfilet met geglaceerde wortel en heldere vissaus met tuinkruiden

Nagerecht
Vanille parfait met chocoladesaus en meringue
OF
2 bollen sorbetijs met gebrand Italiaanschuim
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