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RESTAURANTDAGEN  

 
Geachte sympathisanten, 
 
Het “Feestcomité voetbal Zandvliet”  nodigt U graag uit op  haar befaamde restaurantdagen ten voordele van vzw 
Zandvliet Sport, onze 28ste editie alweer. 
 
 
Ook dit jaar zullen 5 dagen paraat staan.  Dit biedt U meer flexibiliteit, en ook meer zitcomfort, zoals vorig jaar. 
 
Onze medewerkers gaan zich opnieuw inzetten om jullie een verfijnde en smakelijke avond/namiddag te bezorgen.  
Onze menu keuze vindt U op de achterzijde.  Ons traditionele wildschotel willen we dit jaar vervangen door een 
even lekker en kwaliteitsvol stoofpotje van wild.  De gebakken zalm  met garnituur en lekkere saus, is nu ook een 
blijver.  Er is  opnieuw keuze tussen een lekker dessertje of een verzorgd kaasbordje (mits supplement van €3,00) . 
 
De restaurantdagen vinden plaats in de chalet van Zandvliet Sport: 
 

  Vrijdag 24 november 2017  vanaf 18u30 - 20u30 
  Zaterdag 25 november 2017  vanaf 18u30 – 20u30 
  Vrijdag 1 december 2017  vanaf 18u30 - 20u30 
  Zaterdag 2 december 2017  vanaf 18u30 - 20u30 
  Zondag 3 december 2017  vanaf 11u30 - 13u30 

 
Inschrijven kan enkel met het bijgevoegde inschrijvingsformulier,  dat we ook graag via email ontvangen: 
willy.van.as@telenet.be, of  willy_cor@hotmail.com.  U kan het formulier ook bezorgen aan Jacques Jonkers of 
Willy Van As, of een bestuurslid.   Bij voorkeur betaalt U via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op het 
inschrijvingsformulier, cash betalen kan ook.  Let wel: Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.   
 
Denk aan de grote opkomst:  
“Wie eerst komt, eerst maalt !”  Niet treuzelen dus en inschrijven voor  11 november 2017.  Graag hadden wij ook 
het email adres of het telefoonnummer waarop we U, indien nodig, kunnen contacteren.  Je kan dit ook invullen 
op het inschrijvingsformulier.   
 
Namens onze vereniging danken wij U ook voor Uw steun ten voordele van vzw Zandvliet Sport 
 
We hopen U te mogen begroeten en verwennen op de 28ste restaurantdagen ! 
 
 
Feestelijke groeten, 
 
 
Het feestcomité voetbal Zandvliet  
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Restaurantdagen 2017 

  
Geheugensteuntje (*) 

 
Ingeschreven voor: Vrijdag  24/11/2017   Zaterdag  25/11/2017  Vrijdag  01/12/2017  Zaterdag 2/12/2017 
Zondagmiddag 3/12/2017 

Met _____ personen: 
 
Menu A  Menu B   Menu C   Menu D      Kindermenu 
€  22,00   €  20,00   €  22,00   €  28,00   €  11,00 
 
Soep   Soep   Soep     Soep   Soep 
 
Biefstuk  Vidé   Gebakken zalm  Stoofpotje  Curryworst  
Garnituur  Garnituur  Garnituur  van wild 
Diverse sauzen     Witte wijn saus   
           
          
 
Frieten   Frieten   Frieten   Kroketten  Frieten 
      of aardappelpuree 
Dessert   Dessert   Dessert   Dessert    Verrassingsijsje 
Of kaasbordje (+3€)       Of kaasbordje (+3€)         Of kaasbordje (+3€)  Of kaasbordje (+3€) 
 
 
 
Aantal:___  Aantal:____  Aantal:____  Aantal:____  Aantal: ____ 
 
 
Baktijd biefstuk: 
___ X rood (saignant) 
___ X medium (à point) 
___ X doorbakken (bien cuit) 
 
Cash betaald // overschrijving op ______ 
Bankrekening ‘feestcomité voetbal Zandvliet’: BE97 7512 0560 2149 (bic AXABBE22) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Nuttige telefoonnummers: 
 
W. Van As  03  295 57 99    (Ria : 0497/869474) 
  E- mail : willy.van.as@telenet.be 
Jacques Jonkers : 03 568 77 82 
 
(*) Let op: dit is geen inschrijvingsformulier.  Dit mag U thuis bewaren 
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