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Geachte heer/mevrouw, 

Dit jaar organiseren we reeds voor de twintigste maal ons ‘Smulfeest’.  

Gedurende al deze jaren hebben de smulfeesten hun vruchten afgeworpen.  Als we even 

terugblikken en voor onszelf opsommen wat er met de opbrengsten reeds gerealiseerd werd, willen 

we niet anders dan deze koers verderzetten.  Er staan echter ook nog heel wat projecten op stapel. 

Dat dit weer handenvol geld zal kosten moeten we u niet vertellen.  Mogen we daarom weer om uw 

steun vragen op zondag 27 januari 2013 ? Kom weer eens lekker smullen in onze school.  Wij  van 

onze kant verzekeren u de heerlijkste maaltijden aan zeer democratische prijzen.   

U kan komen eten  vanaf 11.30 tot 14.00 u. en van 17.00 tot 18.30 u. 

Duid het gewenste uur en de menu’s van uw keuze aan op de inschrijvingskaart. Noteer ook uw naam 

en adres op beide stroken. Geef beide delen samen met het totale bedrag van de menu’s af op 

school vóór woensdag 23 januari 2013. Het A-deel ontvangt u terug en brengt u de dag zelf mee 

naar ons restaurant.  U kan het eten ook komen afhalen !  Het is zelfs mogelijk telefonisch te 

bestellen, maar ook dan dient de bestelling vóór woensdag 23 januari 2013 betaald te worden.   

ALLEEN wanneer u vooraf inschrijft  kan u komen eten. 

Welke gerechten bieden wij u aan? 

     Volwassenen Prijs Kinderen Prijs 

Mosselen 16 euro Mosselen 10 euro 

Zalmschotel(koud) 12 euro Koninginnenhapje 7 euro 

Zalmfilet bieslooksaus 12 euro Fishburger 6 euro 

Vispannetje « Napoletane » 12 euro Hamburger 5 euro 

Kippenfilet « Maison » 11 euro Alle gerechten worden geserveerd 

met frietjes. 
Halve  haan 11 euro 

Koninginnenhapje 10 euro 

Vegetarische schotel 9 euro 

 

We hopen u te mogen verwelkomen op deze smuldag. We maken er beslist een gezellige dag van! 

Het schoolteam  


