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

TIENDE JAARLIJKSE

STEAKFESTIJN
À VOLONTÉ
Zaterdag

Zondag

20

21

OKTOBER

OKTOBER

2018

2018

van 19 tot 22 uur

van 12 tot 15 uur

in de parochiezaal van Durmen
INSCHRIJVEN EN BETALEN KAN ONLINE T.E.M. MAANDAG 15 OKTOBER
via www.judoclubzele.be/events
Offline bij Mario De Leenheer (0476 92 94 77) of Karin Michiels (0477 38 91 46) t.e.m. vrijdag 12 oktober

Meer info via events@judoclubzele.be

Beste judoka’s, ouders, sympathisanten van Judoclub Zele,
Na een vlotte seizoenstart met opnieuw een talrijke opkomst van zowel nieuwe leden als
oude bekenden, kijken we alweer heel erg uit naar een gezellig samenzijn naast de tatami.
Geen betere gelegenheid dan ons jaarlijkse steakfestijn! Dit eetfestijn zal dit jaar doorgaan
op zaterdag 20 oktober (19u) en zondag 21 oktober (12u) in de parochiezaal te Durmen.
Uiteraard is er steak à volonté met frietjes, bijhorende sauzen en een assortiment van
groentjes. Wie geen fan is van een fijn stukje rundsvlees schotelen we kipfilet voor, opnieuw
met gepaste garnituren en à volonté. Ook aan wie vlees liever helemaal links laat liggen is
gedacht, zij kunnen hun lap vlees vervangen door een vegetarische burger. Voor de kindjes
serveren we appelmoes i.p.v. groentjes.
We hopen alvast op jullie massaal enthousiasme om een handje te helpen bij de
kaartenverkoop. Onze kaarten worden te koop aangeboden aan 10 euro voor kinderen
t.e.m. 12 jaar en 17 euro voor wie ouder dan 12 is. Ook wie het ziet zitten om de dag zelf
een handje toe te steken, zullen we met open armen ontvangen! Geef zeker en vast aan op
je bestelbon wanneer je het ziet zitten om de handen uit de mouwen te steken.
Uitkijkend naar een sfeervol samenzijn,
Het bestuur & de trainers
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
……………………………………………… schrijft in voor: zaterdag / zondag (schrappen wat niet past)
VOLWASSENEN
………

 steak à volonté

=

………

 € 17

= € …………..

………

 kip à volonté

=

………

 € 17

= € …………..

………

 vegetarische burger à volonté

=

………

 € 17

= € …………..

KINDEREN (T.E.M. 12 JAAR)
………

 steak à volonté

=

………

 € 10

= € …………..

………

 kip à volonté

=

………

 € 10

= € …………..

………

 vegetarische burger à volonté

=

………

 € 10

= € …………..

TOTAAL

€

…… personen willen graag een handje helpen de dag zelf. Het tijdstip van onze voorkeur:
Zaterdag

 17u – 18u 18u – 19u 19u – 20u 20u – 21u 21u – 22u

Zondag

 10u – 11u 11u – 12u 12u – 13u 13u – 14u 14u – 15u

Graag vermelden indien jullie graag aan tafel zitten met bepaalde andere aanwezigen :
…………………………………………………………………………………………………………
INSCHRIJVEN EN BETALEN KAN ONLINE T.E.M. MAANDAG 15 OKTOBER
via www.judoclubzele.be/events
Offline bij Mario De Leenheer (0476 92 94 77) of Karin Michiels (0477 38 91 46) t.e.m. vrijdag 12 oktober

