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RESTAURANTDAGEN  

 
Geachte sympathisanten, 
 
Eindelijk.  Na een lange onderbreking kunnen we onze restaurant 5-daagse opnieuw aanbieden. 
Vanzelfsprekend engageren wij ons om de COVID maatregelen stipt na te leven: zo zal het aantal deelnemers per 
sessie beperkt worden tot 150 personen.  Bovendien zorgen wij voor de ventilatie en hebben we een CO2 meter 
om dit op te volgen.  Mocht de overheid nieuwe maatregelen nemen, en we ook onze restaurantdagen moeten 
annuleren, dan wordt uw betaling onverwijld teruggestort. 
 
Nieuw: 
Afhaalmenu !   
Misschien wil of kan U nog niet deelnemen of zijn we reeds volgeboekt.  Wij bieden U daarom een afhaalmenu aan, 
met keuze warm of koud.  Binnen een strikt tijdsblok kan U dit menu, netjes verpakt, komen ophalen bij ons. 
 
Onze menu vindt U op de achterzijde. 
De restaurantdagen vinden plaats in de chalet van Zandvliet Sport: 
 

  Vrijdag 26 november 2021  vanaf 18u30 - 20u30 afhalen tussen 18u00 en 19u00 
  Zaterdag 27 november 2021  vanaf 18u30 - 20u30  afhalen tussen 18u00 en 19u00 
  Zondag 28 november 2021  vanaf 11u30 - 13u30  geen afhaling mogelijk 
  Vrijdag 3 december 2021  vanaf 18u30 - 20u30 afhalen tussen 18u00 en 19u00 
  Zaterdag  4 december 2021  vanaf 18u30 - 20u30  afhalen tussen 18u00 en 19u00 

 
Inschrijven kan enkel met het bijgevoegde inschrijvingsformulier,  dat we ook graag via email ontvangen: 
tatjana.dupre@telenet.be  
Dit kan vanaf 1 oktober. U kan het formulier ook bezorgen 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.  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.   
 
 
Inschrijven voor  14 november 2021.   
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 31ste restaurantdagen ! 
 
 
Feestelijke groeten, 
 
 
Het feestcomité voetbal Zandvliet  
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Restaurantdagen 2021 
      Geheugensteuntje (*) 

Ingeschreven voor: Vrijdag  26/11  -- Zaterdag  27/11 -- Zondagmiddag 28/11-- Vrijdag 3/12 -- Zaterdag 4/12 
Met _____ personen: 

TER PLAATSE 
 
Menu A  Menu B   Menu C   Menu D      Kindermenu 
€  23,00   €  21,00   €  23,00   €  30,00   €  11,00 
Soep   Soep   Soep     Soep   Soep 
 
Biefstuk  Vidé   Gebakken zalm  Stoofpotje  Curryworst  
Garnituur  Garnituur  brunoise van  van wild 
Diverse sauzen     groenten        
Frieten   Frieten   Aardappelpuree Kroketten  Frieten 
       
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) 
 
      AFHAALMENU 

Vrijdag  26/11  -- Zaterdag  27/11 --  Vrijdag 3/12 -- Zaterdag 4/12 
tussen 18u00 en 19u00 

MENU W1  MENU W2  MENU K1  MENU K2 
WARM   WARM   KOUD   KOUD 
€ 16   €25   €16   €25 
Vidé+garnituur  Stoofpotje van wild Soep   Soep 
Frieten   Kroketten  Vidé+garnituur  Stoofpotje van wild 
      Voorgebakken frieten Verse kroketten 
Dessert   Dessert   Dessert   Dessert 
Aantal:____  Aantal:____  Aantal:____  Aantal:____ 
 
Optioneel: Kaasbordje ipv dessert (+€3): aantal : ___ Kindermenu (€5) : curryworst,frietjes, dessert: ____ 
       Fles Wijn wit/rood: (€14) aantal: wit:____ aantal rood: ____  

 
Cash betaald // overschrijving (onze voorkeur) op ______ 
Bankrekening ‘feestcomité voetbal Zandvliet’: BE97 7512 0560 2149 (bic AXABBE22) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Contact: 
Tatjana.dupre@telenet.be 
 
(*) Let op: dit is geen inschrijvingsformulier.  Dit mag U thuis bewaren 


