Geachte heer, geachte mevrouw

BESTELFORMULIER
Omstreeks deze tijd ontvangt U van ons jaarlijks een uitnodiging van ons MOSSELFESTIJN maar de
omstandigheden zijn omwille van corona nog niet optimaal om u een traditioneel mosselfestijn te kunnen
aanbieden. Ook onze club met 250 leden gaat voor de organisatie van evenementen nog steeds gebukt onder
de nog geldende coronamaatregelen...Hoe dan ook willen wij het jaarlijkse mosselfestijn laten doorgaan, net
als vorig jaar onder de vorm van een afhaalmenu. Op VRIJDAG 24 en ZATERDAG 25 SEPTEMBER kan u de

hierna gemelde bereide schotels komen afhalen op het sportcomplex Galmaarden of brengen wij ze bij u
thuis.
Alvast van harte bedankt.
Vanwege het bestuur van FC Galmaarden !
Maak je keuze uit :
Aantal
Mosselen natuur

Volwassenen
22 euro

Stoofvlees

Volwassenen
15 euro

Balletjes in tomatensaus

Volwassenen
15 euro

Fles rode wijn
Domeinen Labourie Rouge
Fles witte wijn
Terrasses de la mer
Sauvignon
Chocolademousse

10 euro

Tiramisu

3 euro

Aantal
Kind
12
euro
Kind
10
euro
Kind
10
euro

10 euro

3 euro

Totaal:
AFHALEN/LEVEREN (binnen een straal van 15 km) betalen via overschrijving op het rekeningnummer
BE65 1431 1257 7796 of bij het afhalen van het eten.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 17 SEPTEMBER 2020
AFHALING op het SPORTCOMPLEX GALMAARDEN STATIONSSTRAAT
UUR :
vrijdagavond 24 september 2021

zaterdagavond 25 september 2021

⃝ tussen 16.00 u – 17.00 u

⃝ tussen 16.00 u – 17.00 u

⃝ tussen 17.00 u – 18.00 u

⃝ tussen 17.00 u – 18.00 u

⃝ tussen 18.00 u – 19.00 u

⃝ tussen 18.00 u – 19.00 u

⃝ tussen 19.00 u – 20.00 u

⃝ tussen 19.00 u – 20.00 u

⃝ ik wens gebruik te maken van de

⃝ ik wens gebruik te maken van de

Leverdienst

leverdienst

Bezorg ons deze ingevulde bestelbon door (kies één optie)
-

Het formulier online in te vullen via onze website www.fcgalmaarden.be
Het formulier in te vullen en in de bus te steken in de kantine
Het formulier af te geven aan één van de bestuursleden (persoonlijk of telefonisch indien we het
formulier moeten ophalen)
Dominique Tuypens 0474585471
Heidi Vanderschueren 0474273874

Heb je een vraag ? contacteer ons gerust via Heidi of Dominique

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam :…………………………………………………. Familienaam…………………………………………………………….
Tel- of gsmnr ……………………………………………… emailadres………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

