Beste sympathisant van
Vincentius Maaseik-Kinrooi,

Onze traditionele eetdag van het
najaar pakken we ook in 2021 iets
anders aan. Om veiligheidsredenen
voorzien we Kant-en-KlareMaaltijden, een formule die vorig
jaar in de smaak viel!
We voorzien KANT-EN-KLARE-MAALTIJDEN, af te halen
of aan huis gebracht op zondag 24 oktober 2021.
Opwarmen in je (microgolf)oven en de kok is klaar! Ook
een koude optie is voorzien.
Onze menukaart bevat een ruim aanbod voor jong en oud:
soepen, hoofdschotels (vlees, vis, vegetarisch) en desserts.
Hieruit stel je zelf je zondagmenu samen... of vul je je diepvries
aan voor drukke momenten!
Door jouw bestelling kunnen wij mensen in armoede uit Maaseik en
Kinrooi helpen. Dank bij voorbaat voor je steun en betrokkenheid bij de
werking van onze conferentie.

BESTELLEN
MENU en PRIJZEN
Zie Menukaart

BETALEN

wanneer en hoe?
Betaling voor 18.10.2021.
Pas na betaling is je bestelling
definitief.Bij voorkeur via overschrijving op rekeningnummer
BE42 0689 0728 2554 of cash bij
een van onze vrijwilligers.

THUISLEVEREN

waar en wanneer?
Zondag 24.10.2021 vanaf 9 tot 12h.
Vergeet niet je volledig adres op de
bestelkaart in te vullen, liefst met
telefoonnummer!

wanneer en hoe?
Vul je naam, adres en menukeuze in op
je bestelkaart. Stuur je bestelkaart voor
18.10.2021 naar janclijsters1954@gmail.com.
Werk je liever op papier? Bezorg je bestelkaart aan een vrijwilliger van Vincentius of
stuur je kaart per post naar Jan Clijsters,
Niesstraat 87, 3680 Opoeteren.

AFHALEN

waar en wanneer?
Zondag 24.10.2021 vanaf 10 tot 12h,
gebouw van Vincentius, Sportlaan 14
te Maaseik. Afhalen gebeurt coronaproof. Draag je mondmasker en denk
aan de 1,5 meter-regel. Wij bewaren
de maaltijden veilig in onze koelunit.
Er is ruime parking.

Duovoorzitter Els Palmaers,
namens bestuur en vrijwilligers van Vincentius Maaseik-Kinrooi, Sportlaan 14, 3680 Maaseik

www.svmsk.com

SOLIDARITEIT EN
SAMENWERKING

MENUKAART
MENU

Vincentius
Maaseik-Kinrooi

SOLIDARITEIT EN
SAMENWERKING

G

= Geleverd

A

= Afgehaald

G

A

• Tomatensoep (1liter) .......................................................................€4.................. €4
• Pompoensoep (1liter) .....................................................................€4.................. €4
• Kippenbouillon (1liter) ..................................................................€4.................. €4
met fijne groenten
• Videe (300 gr) ......................................................................................€12................ €11
met frisse salade + gebakken aardappelen
• Stoofvlees (300 gr) .........................................................................€14................ €13
met frisse salade + gebakken aardappelen
• Kipfilet Archiduc ...............................................................................€13................ €12
(verse champignons met room en porto)
met frisse salade + gebakken aardappelen
• Krulpasta met zuiderse groenten, ...................................... €11................€10
lente ui en kruidenolie (vegetarisch)
• Visfpannetje met frisse salade + aardappelpuree ...€15................ €14
• Salade met gegrilde kippenhaasjes .....................................€14 .............. €13
honing-mosterd dressing + voorgebakken frieten

KINDERMENU

G

A

• Kipfilet natuur ..................................................................................... €7.................. €6
met gebakken aardappeltjes + appelmoes
• Mini gehaktballetjes ...................................................................... €7.................. €6
in tomatensaus + puree

DESSERTS

G

A

• Chocomousse ................................................................................... €3,5.............. €3,5
• Tiramisu .................................................................................................. €3,5.............. €3,5
• Parfait van mandarijntjes + speculaas........................€3,5........... €3,5

NAAM ...............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

BESTELKAART

ADRES .............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

TELEFOONNUMMER ..............................................................................................................................................

MAILADRES ...............................................................................................................................................................................

Doet volgende bestelling voor de ACTIE
KANT-EN-KLARE-MAALTIJDEN 24.10.2021:
Gelieve AANTAL en BEDRAG in te vullen en te
OMCIRKELEN of je de maaltijd afhaalt of dat
hij aan huis geleverd moet worden.
(Enkel Maaseik en Kinrooi)
G

= Geleverd

A

= Afgehaald

Betaalt het bedrag van € ............................ via
overschrijving
op nr. BE42 0689 0728 2554
cash
bij vrijwilliger Vincentius

G

A

.............

Tomatensoep

€4

€4

.............

Pompoensoep

€4

€4

.............

Kippenbouillon

€4

€4

.............

Videe

€12

€11

.............

Stoofvlees

€14

€13

.............

Kipfilet

€13

€12

.............

Krulpasta

€11

€10

.............

Vispannetje

€15

€14

.............

Salade

€14

€13

.............

Kipfilet kind

€7

€6

.............

Gehaktballetjes

€7

€6

.............

Chocomousse

€3,5

€3,5

.............

Tiramisu

€3,5

€3,5

.............

Parfait van mandarijntjes + speculaas

€3,5

€3,5

EINDTOTAAL

€ ...........................

Gelieve deze bestelkaart
• te mailen naar janclijsters1954@gmail.com of
• per post te versturen naar
Jan Clijsters, Niesstraat 87, 3680 Maaseik.
• af te geven bij een vrijwilliger van Vincentius
DANK

Vincentius
Maaseik-Kinrooi

SOLIDARITEIT EN
SAMENWERKING

