EETFESTIJN POW-WOW 2018
Beste Pow-Wow vrienden,
Ook in dit voorjaar, en dit al voor de 8-ste maal, organiseren wij opnieuw ons PowWow-eetfestijn. Traditioneel staan onze deuren weer open voor iedereen: voor jullie
op de eerste plaats, maar ook voor jullie familie, vrienden en kennissen, want hoe
meer zielen, hoe meer vreugde!
Zoals al enkele jaren gebruikelijk, wordt het eetfestijn gespreid over 2 dagen, nl. het
weekend van 17 en 18 maart. De eerste dag, zaterdag 17 maart ben je welkom in
ons clublokaal te Beerse, Boudewijnstraat 18 tussen 17 en 19 uur. Nadien is er nog
gelegenheid voor een drankje en/of een dansje, afsluiten doen we om 23 h. Op
zondag 18 maart verwachten we je tussen 12 en 14 uur en we sluiten onze saloon
om 18 uur.
Voor de volwassenen is er keuze uit 2 menu’s, telkens aan de democratische prijs
van 20,00 EUR. De kinderen (4 tot 12 jaar) kunnen ook uit één van beide kiezen, en
voor hen bedraagt de prijs dan slechts 15,00 EUR. Dranken zijn hierbij niet
inbegrepen.
Menu 1 :

- tomatenroomsoep met balletjes
- varkenshaasje met champignonsaus, wortelen en erwtjes + puree
- chocomousse

Menu 2 :

- tomatenroomsoep met balletjes
- vispannetje met aardappelpuree en sla en tomaat
- chocomousse

Inschrijven dient te gebeuren uiterlijk op 2.3.2018, via het onderstaande
inschrijvingsstrookje. Gelieve dit dus, ten laatste op vermelde datum, aan iemand
van het bestuur te bezorgen samen met het totaalbedrag. Overschrijven mag
eventueel ook en dit liefst voor 28 februari op rekening BE61 9792 4185 1317 t.n.v.
Pow Wow. Let wel, je inschrijving is pas geldig van zodra het geld is overgeschreven.
Heb je nog vragen, bel (014/61 36 32 of 0474/21 23 35) of mail (mapw@skynet.be).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende (naam + voornaam) : …………………………………………………….
schrijft in met ……….volwassenen en ……..kinderen.
Volw. aantal

Menu

Keuze dag*

Bedrag

…….

1

zat/ zond

….. x 20,00 € = ………..

…….

2

zat/ zond

….. x 20,00 € = ………..

Kind. …….

1

zat / zond

….. x 15,00 € = ………..

……

2

zat/ zond

….. x 15,00 € = ………..
Totaal

*doorhalen wat niet past

……….. €

