BBQ KMR BIESEN

AFHAAL ZATERDAG 19 JUNI
Beste voetbalvrienden,

onze afhaal-eetdag van begin april werd door velen gesmaakt waarvoor onze oprechte dank.
Het doet deugd om in dit erg moeilijke coronajaar op de sympathie van zovelen te kunnen
rekenen. Op menig verzoek organiseren wij als seizoensafsluiter opnieuw een afhaaldag, dit
keer een zomerse barbecue waar je kiest tussen 3 of 4 stukken vlees. De bijgerechten zijn
aardappelsalade + pasta groene pesto + wortel/koolsalade + griekse salade + cocktailsaus +
brood.
Voor wie geen fan is van BBQ bieden we een lekkere goulash of een pittige pasta aan. We
werken opnieuw samen met traiteur Nico, een garantie voor verse kwaliteit. En hierbij drink
je uiteraard een heerlijk flesje wijn van Brut wijnen! De maaltijden worden koud
afgehaald/geleverd. Het BBQ-vlees dien je zelf nog op je BBQ te bakken.
Bezorg het bestelstrookje voor 13 juni aan onze bestuursleden of steek het in de brievenbus
bij Elsie Haesevoets, Souwveld 5C Rijkhoven (tel.0495/443888), of Jean Max, Fonteinstraat
2 Rijkhoven(tel.0494/398890) of Victor Gijsen, Linnerhof 4 Martenslinde (tel.0468/287863)
Je kan je bestelling ook mailen naar kmrbiesen1@gmail.com (vermeld aub ook je naam/tel) of
je kan de bestelbon invullen via onze website www.kmrbiesen.be
Afhalen in de kantine op zaterdag 19 juni tussen 10h00-12h00 of 13h00-17h00. Woon je in
Martenslinde of Rijkhoven, kunnen we je bestelling ook gratis aan huis leveren in de
voormiddag of in de namiddag.
Betalen doe je contant (dus geen betaalkaart) bij afhaal kantine/levering aan huis
Weerom een dikke merci voor je steun en smakelijk. Hopelijk tot gauw!
i.s.m.
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NAAM

en VOORNAAM

ADRES

(BIJ LEVERING AAN HUIS)

TELEFOON
AFHAAL IN DE KANTINE (OMCIRKEL)
LEVEREN AAN HUIS (OMCIRKEL)

BBQ

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

4 stukken vlees 12 EUR
souvlaki+kipsate+worstje+kotelet(zonder been)
3 stukken vlees 10 EUR
souvlaki+kipsate+worstje

Kant en klare maaltijd
Goulash met griekse pasta
Goulash met griekse pasta
Veggie goulash met griekse pasta
Veggie goulash met griekse pasta
Pasta scampi diabolique
Pasta scampi diabolique

groot 10 EUR
klein 8 EUR
groot 10 EUR
klein 8 EUR
groot 10 EUR
klein 8 EUR

Dessert
Tiramisu van speculaas
Mousse van aardbeien

3,5 EUR
3,5 EUR

Fles wijn
wit.
10 EUR
rosé.
10 EUR
rood.
10 EUR
CONTANT TE BETALEN BIJ LEVERING (GEEN KAART)

totaal bedrag

