EETFEEST

van de burgemeester en zijn ploeg

zaterdag 29 september, doorlopend van 16-20 uur
den egger scherpenheuvel
							Scherpenheuvel-Zichem, september 2018
Beste,
naar goede traditie geven we ook dit jaar met onze CD&V-ploeg een feest. Iedereen is
op zaterdag 29 september welkom in de rode zaal van Den Egger. Men kan
doorlopend terecht van 16 tot 20 uur. Wij vergasten U op een aangenaam eetfeest.
Voortgaande op de positieve reactie van de voorbije jaren, doen wij opnieuw beroep
op Gasthof Tervenne.
Het aanbod aan gerechten is aangepast aan jong en oud. Kinderen, jongeren en
studenten eten aan verminderde prijzen. Volwassenen: 26 euro - Kinderen +12 jaar,
jongeren en studenten: 18 euro. - Kinderen van 4 tot 12 jaar: 10 euro - Kinderen tot 3
jaar: gratis.
Voor de kinderen is er een speelhoek voorzien. In bijlage vindt U een inschrijvingskaart.
De opbrengst van het CD&V-eetfeest gaat naar een goed doel in onze stad.
Ieder jaar wordt de opbrengst geschonken aan een vereniging of organisatie van
Scherpenheuvel-Zichem.
Vooraf in te schrijven ten laastste op zaterdag 22 september bij:
marcellina.dekeyzer@gmail.com		
ireneisenborghs@telenet.be		
manu.claes@skynet.be			

0494 36 11 12
0473 53 92 80
0475 65 96 14

Ook kaarten te bekomen bij uw CD&V vertegenwoordigers.
Onze ploeg hoopt U te kunnen begroeten op zaterdag 29 september!
Met vriendelijke groeten,
Manu Claes, Burgemeester

EETFEEST
Tekst

zaterdag 29 september, doorlopend van 16-20 uur
den egger scherpenheuvel
Manu en zijn ploeg heten iedereen hartelijk welkom!

Aperitief

Soepjes

Cava, fruitsap

Tomatensoep met ballekes
Pompoensoep

Saladebar

Haring, groene appel, yoghurt, zalm, kipblokjes, gerookte ham,
Rucola, Romeinse sla, ijsbergsla, rode ui, appelkappertjes,
olijven, schilfers grana padano

Warm buffet
Pladijs met geconcasseerde tomaat
Scampi “diabolique” met linguine, jong groen en rucola
Spare ribs
Worstenwiel in tomatensaus
Assortiment groenten
Aardappelen in de schil

CD&V gebak

volwassenen
kinderen +12 jaar, jongeren, studenten
kinderen 4 tot 12 jaar
kinderen tot 3 jaar

+ Speelhoek voor de kinderen

26 euro
18 euro
10 euro
gratis

Vooraf in te schrijven ten laatste op zaterdag 22 september bij:
marcellina.dekeyzer@gmail.com of 0494 36 11 12
ireneisenborghs@telenet.be of 0473 53 92 80
manu.claes@skynet.be of 0475 65 96 14
Ook kaarten te bekomen bij uw CD&V vertegenwoordigers.

De opbrengst gaat naar een goed doel in onze stad.

