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Hou jij van lekker eten? En wil je graag bediend worden? En heb je geen zin in de afwas? 

Kom dan naar ons Nieuwjaars etentje in de Mantel (grote zaal) op zondag 29 januari. 

We verwelkomen jullie (jij en je huisgenoten) graag om 12u om samen te genieten van 

een heerlijk menu dat wij voor jullie hebben klaargemaakt. Allemaal kraakvers!!!! 

Je hebt keuze uit:   

Voorgerecht naar keuze* 

*Gemixte soep op basis van groene groenten (groentenbouillon) 

of 

*Gemixte soep op basis van rode groenten (groentenbouillon) 

--------------- 

Hoofdgerecht naar keuze* 

*Stoofvlees       of       Videe (halal)      of       kaaskroketten  

*Appelmoes    of     *Koud slaatje (sla, geraspte wortel, komkommer,….) 

Kroketjes en koude sauzen (mayonaise, ketchup) 

--------------- 

Dessert 

Vanille ijscrème 

op een hoorntje of in een bootje 

--------------- 

Aangevuld met water en frisdrank.  

--------------- 

 

Bij binnenkomst mag je een kaart trekken. Met die kaart maak je kans om een prijs te 

winnen met onze tombola(na het eten). Veel succes gewenst!!!  
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Om dit alles goed te organiseren, vragen we jullie in te schrijven voor deze dag. 

Deze deelname is volledig gratis voor jou en je huisgenoten.  

We vragen enkel een waarborg die je terugkrijgt als je op 29 januari aanwezig bent. 

Ben je alleenstaande, dan betaal je €5, alle andere gezinnen betalen €10/gezin. 

Je vult hieronder alles in, en brengt de brief mee naar de voedselbedeling op 7 januari, of 

ten laatste op 14 januari, samen met gepast geld. Een betaalbewijs krijg je mee. 

 

Ik ___________________________________________________________________ 

 

Schrijf in met (aantal) ___________volwassenen en _____________kinderen (tot 12 jaar) 

  

Gerecht          Aantal porties volw.    Aantal porties kind 

* Groene soep   ____________    ____________ 

* Rode soep   ____________    ____________ 

* Stoofvlees(200gr)   ____________  ( 100gr ) ____________ 

* Videe (200gr)    ____________  ( 100gr ) ____________ 

* Kaaskroketten (veggie) ____________    ____________ 

* Appelmoes   ____________    ____________ 

* Slaatje    ____________    ____________ 

Kroketten (+/- 7)   ____________   ( +/- 3 ) ____________ 

Ijscrème    ____________    ____________ 

* Maak hieruit een keuze voor iedereen 

Heb je nog vragen, stel ze dan op de voedselbedeling, of bel dan naar ons op  

0497/24 47 01.  Kom erbij, geniet en laat je bedienen!!!!  Ook jij verdient dat!!!!! 


