nodigt jullie, judoka’s, ouders en sympathisanten uit op het

Achtste JAARLIJKSE

STEAKFESTIJN
À VOLONTÉ
Zondag

9
OKTOBER
2016

Van 12 tot 15 uur in de parochiezaal van Durmen
INSCHRIJVEN EN BETALEN KAN T.E.M. WOENSDAG 5 OKTOBER BIJ Mario De Leenheer (0476/92 94
77) of Karin Michiels (0477/389146)

Beste judoka’s, ouders, sympathisanten van Judoclub Zele,
Na een vlotte seizoenstart met een talrijke opkomst van heel wat nieuwe leden en oude
bekenden, kijken wij alweer heel erg uit naar een gezellig samenzijn naast de tatami. Geen
betere gelegenheid hiervoor dan ons jaarlijkse steakfestijn! Dit eetfestijn zal dit jaar
doorgaan op zondag 9 oktober in de parochiezaal te Durmen vanaf 12.00 uur.
Voor de volwassenen is er steak à volonté met frietjes, bijhorende sauzen en een
assortiment van groentjes. Voor de kindjes (jonger dan 12) voorzien we als alternatief een
kipfilet met frietjes en appelmoes en dit ook à volonté. Ook aan de vegetariërs is gedacht, zij
kunnen genieten van vegetarische burger à volonté
We hopen alvast op jullie massaal enthousiasme om een handje te helpen bij de
kaartenverkoop. Onze kaarten worden te koop aangeboden aan 16 euro voor steak à
volonté, 14 euro voor het vegetarisch alternatief en 10 euro voor een kindermenu (ook een
vegetarisch kindermenu is mogelijk). Ook wie het ziet zitten om de middag zelf een handje
toe te steken, zullen we met open armen ontvangen! Geef zeker en vast aan op je bestelbon
of, en wanneer je het ziet zitten om de handen uit de mouwen te steken.
Uitkijkend naar een sfeervolle middag,
Het bestuur & de trainers
"――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………
schrijft in voor :
Volwassenen
………

X steak à volonté

=

………

X € 16

= € …………..

………

X vegetarische burger à volonté

=

………

X € 14

= € …………..

Kindermenu (<12j)
………

X kip à volonté met appelmoes + ijsje

=

………

X € 10

= € …………..

………

X vegetarische burger met appelmoes + ijsje

=

………

X € 10

= € …………..

totaal

€ ………….

…… personen willen graag een handje helpen de middag zelf. Het tijdstip van onze voorkeur:
¨ 10u – 11u ¨ 11u – 12u ¨ 12u – 13u ¨ 13u – 14u ¨ 14u – 15u
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