
Beste ouders, beste grootouders, beste sympathisanten 

Wij nodigen u graag uit op ons schoolfeest op zaterdag 6 mei 2017. Dit mag u niet missen! 

Tussen 18.00 en 20.00 u. kunt u genieten van een lekkere maaltijd. Op het menu staat: 

 

Voor volwassenen: Gevuld varkenshaasje met saus, frieten en groenten  vvk: €16  (kas: €17) 

                  Gepocheerde zalm met saus, frieten en groenten  vvk: €18  (kas €19) 

Alternatief menu:    Vegetarische pasta (koud)    vvk: €14  (kas €15) 

Voor kinderen:          Balletjes in tomatensaus met frieten en groenten  vvk: €7    (kas €8) 

Voor kleuters:      Balletjes in tomatensaus met frieten en groenten  vvk: €4    (kas €5)     

 

Inschrijven kan via bijgevoegde strook, telefonische reservatie:  055/45.57.88 of via bs.schorisse@g-o.be 

Tarieven voorverkoop gelden tot dinsdag 2 mei 2017. 
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