Eetdag
Wegens groot succes zetten wij, Scouts en Gidsen Juventa Zonhoven, onze eetdag-traditie voort.
Dit jaar zal de eetdag doorgaan op:

Zondag 29 maart 2015
in het Cultureel Centrum Tentakel
van 11.30h tot 14.00h en van 17.00 tot 19.00h
We hebben opnieuw een lekker menu klaar, met voor elk wat wils. Elk menu bestaat uit soep, een
heerlijke hoofdschotel (met frietjes) en natuurlijk een ijscrème of een stuk taart als dessert.
Ook dit jaar zal er weer een salade- en sauzenbar zonder meerkost zijn. Heb je dus liever wat extra
groentjes, geen probleem!
Om deel te nemen aan onze eetdag is inschrijven noodzakelijk. Dit kan op 2 manieren:


Cash samen met onderstaand inschrijvingsstrookje aan onze scoutslokalen, op zondag 22
februari, zondag 15 maart en zondag 22 maart, telkens van 13.30h tot 14.00h.



Via overschrijving vóór zondag 22 maart 2014 (zie achterkant voor details)
Zit je nog met vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te contacteren op de
inschrijvingsmomenten of telefonisch op het nummer 0499/ 62 38 59. Je kan ook e-mailen naar
eetdag@juventazonhoven.be

Iedereen is van harte welkom!!!

Hoe inschrijven via overschrijving?
U schrijft het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer 735-1520358-65 (BE18 7351 5203 5865) van
Scouts en Gidsen Juventa Zonhoven.
Als vrije mededeling vult u uw shift en uw bestelling in.
11.30h – 14.00h:
17.00h – 19.00h:

SHIFT1
SHIFT2

Half haantje natuur:
Half haantje provençale:
Ribbetjes:
Vol-au-vent:
Zalmschotel:
Vegetarische schotel:
Kindermenu:
Taart:
IJs:

HAAN
HAANP
RIB
VOLAV
ZALM
VEGE
KIND
TAART
IJS

Voorbeeld: Als u 2 keer half haantje natuur en 1 zalmschotel wilt bestellen, met 2 stukken taart en 1 ijsje, en u
komt tijdens de middag, dan vult u het volgende in:
SHIFT1, 2 HAAN, 1 ZALM, 2 TAART, 1 IJS

Naam:………………………………….Voornaam:…………………….…………………….

Naam:………………………………….Voornaam:……………………………………….

Aantal personen:……..

Aantal personen:……..

Verwachte uur: O 11.30h – 14.00h
O 17.00h – 19.00h

29 maart 2015
De Tentakel

….x Half Haantje Natuur……………………€12,50
….x Half Haantje Provençale…….……….€13,00
….x Ribbetjes……….………………………..….€15,00
….x Vol-au-vent…………….…………………..€11,00
….x Warme zalmschotel….………………..€14,50
….x Vegetarische schotel….……………….€10,00
….x Kindermenu (lange hamburger)…..€8,00
….x Taart
….x IJs

=€________
=€_______
=€________
=€________
=€________
=€________
=€________

TOTAAL: €________

Verwachte uur: O 11.30h – 14.00h
O 17.00h – 19.00h

29 maart 2015
De Tentakel

….x Half Haantje natuur…………………..€12,50 =€________
….x Half Haantje Provençale……….……€13,00 =€________
….x Ribbetjes…………………………….……..€15,00 =€________
….x Vol-au-vent………………………………..€11,00 =€________
….x Warme zalmschotel……...…………..€14,50 =€________
….x Vegetarische schotel………………….€10,00 =€________
….x Kindermenu (lange hamburger)….€8,00 =€________
….x Taart
….x IJs

TOTAAL: €________

