Basketballekesfeest
Beste BBC-ers,

Op zaterdag

16 maart 2013 zijn jullie allen welkom op het eetfestijn. Parochiezaal, Fonteinstraat 36-40,
1640 Sint-Genesius-Rode. vanaf 17u aperitief, keuken vanaf 18u

Menu:

Voorgerecht: Zalmballekes op een bedje van sla of Tonijnballekes met perzik op een bedje van sla
Hoofdgerecht: Basketballekes (2 soorten) met frietjes
of vegetarische schotel met frietjes en sla
Dessert : Ijsballetjes, ….

Dit alles voor slechts 12€ voor een kinderportie <12j, gewone portie 17€ vooraf ingeschreven.
Niet vooraf besteld: kinderportie: 15€, gewone portie 20€ aan de kassa.
Om de organisatie van ons eetfestijn vlot te laten verlopen is het makkelijker als we ongeveer weten hoeveel mensen we mogen verwachten.
Gelieve daarom onderstaand strookje in te vullen en voor 1 maart 2013 te overhandigen aan de trainer of bestuurslid. Jullie kunnen ook per e-mail
of via de website inschrijven.
Voor diegenen die vooraf hebben ingeschreven ligt een omslag, met bonnetjes klaar aan de kassa, op naam van de speler. (alleen van toepassing als
het bedrag is betaald voor 9 maart 2013).

Basketballekesfeest’ !!!

Hopelijk zijn jullie er ook bij op het ‘

Aleida, Kristin, Margo, Olivier – Basketballekesfeest comité

e-mail adres: nieuws@bcalsemberg.be

we moeten wel het reglement van de gemeente toepassen met betrekking tot de sluitingsuren ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie (naam van de speler):..............................................................................................Ploeg:................................................................Tel.............................................................
O

Zal aanwezig zijn en bestelt hierbij

...... volwassenen menu’s à 17 €

............ € totaal

....... kindermenu’s (< 12 jaar) à 12€

............ € totaal
---------------------------.............€ alg. totaal

Gelieve te kiezen tussen:
0

Voorgerecht zalm:

….. volw

….. kind

0

Voorgerecht tonijn:

….. volw

….. kind

o

Hoofdgerecht Basketballekes:

….. volw

….. kind

o

Hoofdgerecht Vegetarische schotel:

….. volw.

….. kind

O

Zal aanwezig zijn maar komt alleen een glaasje drinken

O

Verontschuldigt zich maar kan jammer genoeg niet aanwezig zijn.

Betaling via overschrijving op rekeningnummer BBC Alsemberg BE35 0016 4716 0737 bij Fortis Paribas met vermelding van de naam van de speler en aantal personen of contant
samen met de inschrijvingsstrook in een gesloten omslag met de naam van de speler op de omslag. De omslag kunnen jullie overhandigen aan trainer of bestuurslid.

Aleida, Kristin, Margo, Olivier,– Basketballekesfeest comité

e-mail adres: nieuws@bcalsemberg.be

