Stad Torhout en de Fielesoofen organiseren het 5de BK barbecue. Uitzonderlijk
en uniek pal in het stadscentrum van Torhout. Ambiance verzekerd dus.

Het BK BBQ in Torhout op 29-30 augustus!
Programma
Zaterdag 29 augustus
• 16 uur: verzameling van de ploegen na de parking van het zwembad.
• 17 uur: ofﬁciële opening en voorstelling van de teams op de Markt.
• 18 uur: receptie en kennismaking
• 19 uur: start Culinaire BBQ binnenplein huis Bekaert
• 20.30 uur: optreden op markt Torhout, Peter Koelewijn en de Jongelingskring Torhout.
Zondag 30 augustus
• 12 uur: start van de wedstrijd. Op het menu staan visgerechten, kipgerechten, varkens
vleesgerechten, rundvleesgerechten en desserten.
• 17 uur: einde wedstrijd
• 19 uur: prijsuitreiking
• 20 uur: optreden Boogie Woogie Wonderland
Het ganse weekend doorlopend randanimatie: optreden muziekgroepen, kinderdorp, Rodenbachdorp, square dance, … Op zondag mogelijkheid proeven (mits betaling ) van bbq gerechten
gemaakt door de deelnemende ploegen.

Verwen u zelf op een culinaire avond!
Zaterdag 29 augustus, binnenplein Huis Bekaert, Markt Torhout
Wie de Fielesoofen niet alleen aan het werk wil zien maar ook wil steunen kan intekenen voor
een lekkere barbecue op zaterdagavond.

• Aperitief: Fielesoofencocktail
• Hapjes: de Fielesoofen op hun best….
Minibrochetjes van ossenhaas en hespensneetjes uit het vuistje,
oesterbar en koude hapjes in een creatie van traiteur Derudder.
• Voorgerecht: een halve kreeft op een bedje van spinazie met seizoensgroentjes
en bieslookboter
• Hoofdgerecht: de Fielesoofen aan de grill…
Langzaam geroosterde rundsﬁlet met bearnaisesaus,
Het beste van de Duke of Berkshire (oud Engels varkenras)
met Torhoutse mosterdsaus. Garnituur van frisse zomergroentjes en
aardappeltjes gebakken in de wok met verse tuinkruiden
• Dessert: ijscreatie van het Huis Decloedt
• Met aangepaste wijnen en water
Nadien kan aan de Fielesoofenbar gezellig worden nagepraat met een fris biertje of een frisdrank.
Ook dit is inbegrepen in de prijs. Alles aan €55 per persoon. Einde feest 01h30.!
Vooraf inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt. Info en kaarten bij Benny Vandamme
0475 450 192 – bvtrade@skynet.be - de.ﬁelesoofen@live.be - www.deﬁelesoofen.be

