Zaterdag 23 februari 2019
Sporthal Campus Abdij
vanaf 18 u.
Graag nodigen wij u uit op onze Griekse Avond, een gezellig evenement
voor jong en oud. Elk jaar besteedt de Ouderraad de opbrengst
van deze sfeervolle avond aan didactische middelen voor onze leerlingen.

Wij kijken er naar uit u daar te ontmoeten!
Directie & personeel

Ouderraad KCST

ORG.: VZW KCST-TECHNICUM

Noteer alvast zaterdag 23 februari 2019 in uw agenda: dan verwelkomen wij
u en uw familie graag in de sporthal van Campus Abdij van KCST.
Van 18 tot 22 uur verwent ons keukenteam onze gasten met Griekse gerechten,
inclusief een vegetarische schotel en een kindermenu. Met aangepaste dranken
en een assortiment van Griekse gebakjes maken wij het menu compleet.

Dinsdag 12 maart 2019: infoavond 12-jarigen om 19 u.
Zondag 17 maart 2019: opendeurdag van 14 u. tot 17 u.

Hier kunt u noteren wat u precies bestelt. Breng het de avond zelf mee als geheugensteuntje.
……… x KIPBROCHETTE

……… x SCAMPI

……… x MOUSSAKA

……… x MEZZE

…… x VEGETARISCH

……… x KINDERMENU

 ------------------------------------ ------------------- ------------------------------Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 18 februari 2019. Geef onderstaand strookje met het gepaste geld
af op het secretariaat. U kunt uw inschrijving ook faxen naar 011 70 50 23 of mailen naar
silvano.marroccoli@kcst.be. Afhalen is ook mogelijk. Betaling ter plaatse cash of met bancontact.

Naam en voornaam: ................................................................................................
bestelt:
KIPBROCHETTE

……… x € 15 = € ………………

 heeft betaald

SCAMPI A LA GRECQUE

……… x € 15 = € ………………

 betaalt de avond zelf

MOUSSAKA (ovenschotel met gehakt) ……… x € 15 = € ………………
MEZZE (gevarieerde schotel)

……… x € 15 = € ………………

MEZZE ZONDER VIS (vegetarisch)

……… x € 12 = € ………………

KINDERMENU (kipbrochette)

……… x € 8

TOTAAL:

= € ………………

€ .............

(cash of met bancontact)

Handtekening:
………………………………………..

Inschrijving

GRIEKSE
AVOND

