Je kan inschrijven tot 15 maart 2021
Online: http://zonemeander.be
of telefonisch 0494 87 23 58 - 0473 81 12 95
of het bestelformulier invullen en afgeven op het secretariaat
(Warandestraat 24, 1770 Liedekerke)
Je bestelling is volledig na betaling op
rekeningnummer Zone Meander BE33 7340 4937 6746
met vermelding “Aan tafel 2021” + bestelnaam
Alvast bedankt.
Ik haal mijn bestelling af op:
(aankruisen wat past)

Zaterdag 27/3/2021
Zondag 28/3/2021

Dit nieuwe initiatief (ter vervanging van de vertrouwde
parochiefeesten) heeft als doel het parochiehuis, -zalen
en -centrum in de Sint-Niklaas, O. L.-Vrouw Boodschapsparochie
te Liedekerke, de Sint-Jan Evangelistparochie te Teralfene en de
Sint-Michielsparochie te Hekelgem, financieel te ondersteunen.

V. U.: Sven Bosmans, Warandestraat 24, 1770 Liedekerke

Sara

“AAN TAFEL!”
Aangeboden op
Zaterdag 27 maart 2021
van 15.00 u. tot 17.00 u.
Zondag 28 maart 2021
van 10.00 u. tot 12.00 u.
in het Parochiehuis,
Opperstraat 40, 1770 Liedekerke

BESTELFORMULIER
Naam (bestelnaam): _________________________________________

Een tafel en een stoel,
in het “huis” waarin we met elkaar
samen kwamen.
Ze wachten op jou…
Nu is enig realisme hen niet vreemd.
Ze wéten dat ze nog even
moeten wachten.
Dus komen ze naar jou…
Ze doen dat met heerlijke menu’s
die je thuis, aan jouw tafel,
met elkaar kan delen.
De restjes die “van tafel vallen”,
vries je in. Alles is vers bereid.
Zo help je die stoel en tafel
in “jouw” Parochiehuis, Parochiezaal,
Parochiecentrum
in onze pastorale zone “Meander”,
geduldig te wachten
tot we er weer aan kunnen samen-zitten.
Onze kant en klare gerechten
worden je CORONA-proof
aangeboden op
Zaterdag 27 maart 2021 van 15.00 u. tot 17.00 u.
Zondag 28 maart 2021 van 10.00 u. tot 12.00 u.
in het Parochiehuis, Opperstraat 40, 1770 Liedekerke.
Bij het afhalen wordt rekening gehouden
met alle dan geldende CORONA-maatregelen.
Doe zeker je mondmasker aan!

Telefoonnummer: ___________________________________________
Gerecht

Tomatensoep/liter
Ossentong in Madeira saus/kg
Stoofpotje van kalkoen in roze
pepersaus/kg
Tongrolletjes met fijne
groenten roomsaus/kg
Aardappelkroketten /50 stuks

Prijs

€ 8,00
€ 25,00
€ 18,00

Totaal

€ 25,00
€ 12,00

Aardappelpuree/kg

€ 9,00

Geraardsbergse
Mattentaarten/2 stuks

€ 5,00

Wijnen/fles
Prosecco Bout inot
(Italiaanse schuimwijn)
Cuvee “C” Chardonnay
(Franse witte wijn)
Biscardo Oropasso
(Italiaanse witte Chardonnay)
Petit berger
(Rode wijn pays d’oc)
Biscardo Neropasso
(Italiaanse rode wijn)

Aantal
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€ 15,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 12,00
TOTAAL TE BETALEN:

Hoe bestellen en betalen zie keerzijde
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