“LINK- 2560”

business-event 18 sept

Wij nodigen je graag uit voor onze volgende business-event !
Op donderdag 28 september verwelkomen wij je graag in tavernerestaurant “De Slappen Uier”, al meer dan 30 jaar een gevestigde zaak
gekend in Nijlen en omstreken. Jan Verbraecken en zijn team zullen ons
die avond zeker verwennen.

De Slappen Uier is al voor het 3de jaar hoofdsponsor van het eerste elftal
en KFC Nijlen, en sinds 2016 ook lid van onze business-club.
Met veel plezier organiseren we onze volgende event dan ook bij hem en
zijn familie.
We verwachten jou en eventueel je partner om 18u30 in de Laureys
Gewatstraat 79 te Nijlen.
Na een korte inleiding en/of presentatie starten we dan rond 19u met
een Cocktailworkshop, waarin we fijne kneepjes van het cocktailvak
zullen aanleren J.
We doen hiervoor beroep op een professionele begeleiding door “Shake
and Serve”.

Zij leren ons hoe we met een aantal basistechnieken, de juiste
ingrediënten en lekkere recepten in korte tijd de heerlijkste cocktails
kunnen serveren.

Tijdens een 1,5 uur durende cocktailworkshop brengt Shake and Serve
ons de basisbeginselen van het cocktailvak bij. Wij maken kennis met
een aantal cocktailtechnieken en de kunst van het cocktailshaken.
Daarna gaan we zelf aan de slag ! Onder professionele begeleiding
bereiden en garneren we zelf een aantal heerlijke cocktails. Om
vervolgens volop te genieten van onze eigen creaties J.
Vanaf 20u30 serveert De Slappen Uier dan een heerlijke steak met
frietjes !

Tijdens en na het lekkere eten hebben we dan voldoende tijd om te
NETWERKEN en business-ervaringen onder mekaar te delen.
Het einde is voorzien rond middernacht…
WE HOPEN VAN HARTE DAT JE ERBIJ KAN ZIJN OP 28 SEPTEMBER !
Laat even weten of je alleen komt op met partner.
We doen ook weer een warme oproep om een geïnteresseerde collegaondernemer mee te vragen, zodat hij vrijblijvend kennis kan maken met
onze business-club.
Je mag naam en contactgegevens van die collega eventueel aan mij
doorsturen, dan neem ik wel contact op met hem of haar.
Vriendelijke groeten,
Walter Verstraeten
Voorzitter KFC Nijlen

See you at “LINK-2560” !

