Uitnodiging Kiwanis Wijnactie
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn en Laren organiseren binnenkort weer twee bijzondere
wijnevenementen. Voor het eerst zal ook de recent opgerichte Kiwanis Satelliet Club ’t Gooi
hieraan meewerken.
De opbrengst gaat dit keer naar kinderen met een beperking. Stichting Wielewaal organiseert
groepsvakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang waarbij kinderen, jongeren en ook
volwassenen met een beperking helemaal zichzelf kunnen zijn. Waarin ze niet tegen grenzen
aanbotsen, maar ze kunnen verleggen. En waar ruimte is voor nieuwe ervaringen en nieuwe
vriendschappen. Om herinneringen te maken die een leven lang meegaan. Zie ook:
www.wielewaal.nl
Woensdag 30 oktober: verrassend wijnspijsdiner
Voorafgaand aan de wijnproeverij organiseren wij een wijnspijsdiner, waarbij de nieuw
geselecteerde wijnen gecombineerd worden met culinaire hoogstandjes. Je proeft de wijnen
natuurlijk het best in combinatie met bijpassende gerechten. Een heerlijk ontspannen en
gezellige avond waarbij ook je partner en/of vrienden welkom zijn.
Restaurant Greenfield’s serveert een amuse en een 5-gangen diner met wijnen uit onze
nieuwe collectie en koffie/cappuccino/thee. De prijs bedraagt € 52,50 per persoon, waarvan
tenminste € 10,- ten goede komt aan het goede doel.
Het diner wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019 in Restaurant Greenfield’s.
Inloop is vanaf 18 uur, om 19 uur gaan we aan tafel. Als je hieraan wilt deelnemen stuur dan
voor 26 oktober een mail met je naam, telefoonnummer en aantal personen aan mij of aan
jan.bastiani@planet.nl .
Zaterdag 2 november 2019: wijnproeverij in Restaurant Greenfield’s te Baarn
De proeverij - met muzikale omlijsting door het Waldeck Combo - zal worden gehouden op
zaterdag 2 november 2019 tussen 14 en 17 uur in restaurant Greenfield’s te Baarn.
Behalve een mooie selectie wijnen tegen gangbare winkelprijs zullen ook de producten van de
meesterstoker Leon van Welie aangeboden worden. Zijn likeuren en borrels maakt hij puur of
houtgelagerd van het mooiste fruit. Een heel eerlijk en ambachtelijk product van een nieuwe
generatie. Ook zijn de exclusieve Spaanse olijfolieproducten van Can Solivera te bestellen.
Deelname aan de wijnproeverij is gratis en je hoeft je vooraf niet aan te melden. Lukt het je
niet die dag te komen dan kun je een ingevulde bestellijst bij mij inleveren.
Bijgaand vind je de wijnbeschrijving en bestellijst. Bestellen kan op beide evenementen. En
mocht jouw favoriete wijn van een vorige proeverij niet op de bestellijst staan, laat het me
weten en wij proberen deze wijn toch te leveren.
Wij verwelkomen jou en je partner/vrienden graag op een of beide evenementen!
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Wijnspijsdiner woensdag 30 oktober 2019 19 uur
Wijnproeverij zaterdag 2 november 2019 14-17 uur
Greenfield’s Restaurant
Amsterdamsestraatweg 42, 3741 GS BAARN
Tel.: 035 - 5412576
http://www.greenfields.nl/
Greenfield's is gevestigd in het oudste pand van de gemeente Baarn en is gelegen aan de rand
van deze gemeente, tegenover Kasteel Groeneveld. Al sinds 1614 (bouwjaar van het pand) is
hier horeca in gevestigd. In de beginjaren als herberg waar de koets de paarden kon wisselen
(dit vindt u terug in de grote ramen) en de reiziger kon eten, drinken en eventueel overnachten.
Sinds 1813 is er uiterlijk weinig veranderd aan het tweedelig gebouw waarvan de gevels vallen
onder toezicht van Monumentenzorg. De Ridderzaal is in een later stadium aangebouwd,
waarschijnlijk begin 1900.

Routebeschrijving
Vanaf de snelweg A1
Komende vanaf de snelweg A1 neemt u afslag 10 "Baarn-Noord/Soest". U volgt de
borden richting Soest en Baarn;
Vanuit de richting Amsterdam gaat op de eerste rotonde rechtdoor richting
Baarn/Soest.
Vanuit de richting Amersfoort gaat u op de eerste rotonde linksaf richting Baarn/Soest.
Op de tweede rotonde neemt u de derde afslag en rijdt u de Drakenburgerweg op.
Vervolgens gaat u de eerste weg rechts in: Chopinlaan. Na ca. 150 meter vindt u de
parkeerplaats aan uw rechterhand.
Alternatief: Ga op de tweede rotonde rechtdoor, richting Soest. Links ziet u het
restaurant. Naast het restaurant is een Shell Express, u gaat hier linksaf. Via de Shell
Express rijdt u het parkeerterrein op.
Vanuit de richting Soest en Amersfoort
Vanuit Soest neemt u de N221 langs Paleis Soestdijk. Bij de eerste verkeerslichten na
het Paleis gaat u rechtdoor de Amsterdamsestraatweg op. Het restaurant ziet u na
enkele kilometers aan uw rechterhand (wit pand met groene markiezen). Ga vóór het
restaurant rechtsaf het Shell Express pompstation op. Hierachter bevindt zich de
parkeerplaats.
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