AFHAAL & BEZORG
HERFSTFESTIJN

26-27-28 november 2021
Een zorgeloze maaltijd zonder kookpotten én een goed doel steunen, wie kan daar nu tegen zijn?
Graag nodigen wij u uit om op 26, 27 of 28 november deel te nemen aan het Parochiaal etentje ten
voordele van de parochiezaal in Bavegem.
In 2022 starten ingrijpende verbouwingswerken zodat de zaal in de toekomst opnieuw een
ontmoetingsplaats voor verenigingen én gezinnen wordt. Door deel te nemen aan het eetfestijn
steunt u dus een goed doel. De volledige opbrengst van het eetfestijn gaat naar de vernieuwing van
de parochiezaal. We hopen op uw steun te mogen rekenen!
Traiteur Culinair uit Letterhoutem bereidt vijf heerlijke gerechten: een gegratineerd vispannetje,
scampi’s in tomatenroomsaus, rundstong in madeirasaus, kipfilet met krielaardappeltjes en balletjes
in tomatensaus, alles gegarneerd met groenten en puree. De maaltijden kunnen afgehaald worden in
Bavegem (Parochiezaal) of worden aan huis geleverd (groot Sint-Lievens-Houtem & Westrem).
Het is mogelijk om een bijpassend wijntje of een dessert te bestellen. Wil je meteen een extra
wijnvoorraad bestellen voor het eindejaar, dan kan dat. Bestellingen per zes flessen worden in een
doos geleverd.
Hoe inschrijven?
Vul de bestelstrook in en bezorg die samen met het gepaste bedrag
VOOR 24 november (Klim-Op, Kerkkouterstraat 58, Bavegem).
Je kan je gegevens ook inscannen en doormailen naar
ellen.moreels@klimopbavegem.be . Overschrijven kan op het
rekeningnummer BE66 0018 9343 4643 met vermelding van de naam
van de besteller. Inschrijven kan nog makkelijker online:
http://bit.ly/parochie2021 of scan de QR-code. Wie ingeschreven is,
ontvangt een kopie van de inschrijving via mail.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Namens het beheerscomité parochiezaal Bavegem
Jo Dedeurwaerder, Pieter Rauwoens, Tine Van Eylen, Kaat Verleyen, Luc Matthys, Chris De Naeyer,
Dieter Waterloos, Lieve Lievens, Wim Caekebeke, Janique Eeckhout, Andy de Rop,
Johan Swinnen, Elke Rottiers, Hendrik D’Hose en Sanne Van Heddeghem.

Bestelstrook
Naam: …………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………… Telefoon: ………………………………
Schrijft in voor het Parochiaal Eetfestijn met:
								Volwassenen €17
• Gegratineerd vispannetje met puree 				
.......... x			
• Pasta scampi met een licht tomatenroomsausje 		
.......... x			
• Rundstong in madeirasaus met puree 				
.......... x			
• Balletjes in tomatensaus met puree 				
.......... x			
• Kippenfilet met krielaardappelen, champignonsaus en slaatje .......... x			
Desserts		
• Rijstpap 3 EUR			
• Chocolademousse 3 EUR		
• Tiramisu 3 EUR			

Kinderen €10
.......... x		
.......... x
.......... x
.......... x
.......... x

........ x
........ x
........ x

Wijnen
• Petit Berger Blanc 11 EUR		
........ x			
• Petit Berger Rosé 11 EUR		
........ x
• Petit Berger Rouge 11 EUR		
........ x
• Cava Monasteriolo Brut 13 EUR
........ x
						
Leveren (groot Sint-Lievens-Houtem en Westrem)
O
Leveren op vrijdag 26 november tussen 16.00 u. en 18.00 u.
O
Leveren op zaterdag 27 november tussen 16.00 u. en 18.00 u.
O
Leveren op zondag 28 november tussen 10.00u. en 12.00 u.
Afhalen (Kerkkouterstraat 60, 9520 Bavegem)
O
Afhalen op vrijdag 26 november tussen 16.00 u. en 18.30u.
O
Afhalen op zaterdag 27 november tussen 16.00 u. en 18.30u.
O
Afhalen op zondag 28 november tussen 10.00 u. en 12.00u.
							
Totaal: € .........................
Gelieve het strookje en totaalbedrag terug te bezorgen vóór 24 november 2021.

