14e MOSSELFEESTEN KSK KALLO
JEUGDWERKING SEIZOEN 2018 - 2019
Aangesloten bij de K.B.V.B. ● Stamnummer 4218
Gesticht op 16 juni 1944 ● Kleuren : blauw / wit

Beste leden, ouders en supporters van KSK Kallo,
na de herfstvakantie organiseert het jeugdbestuur de 14e mosselfeesten ten voordele van onze jeugdwerking.
Leden, ouders, grootouders, supporters, sponsors, … zijn graag geziene gasten en van harte welkom om onze
jeugdwerking mee te ondersteunen.
Onze feesten gaan door op zaterdag 17 november (vanaf 17u doorlopend), of zondag 18 november 2018 als
footlunch om 12u voor de wedstrijd KSK Kallo - Sint Pauwels.
U heeft de keuze uit volgende gerechten (met brood of frietjes naar keuze):
• Grote pot (1,5kg) Zeeuwse JUMBO mosselen
• Koude schotel met 2 tomaat-garnaal
• Halve gebraden kip aan ’t spit met appelmoes
•

Voor de kinderen tem 15 jaar, is er een kleinere mosselportie, kippenbil met appelmoes of 2 curryworsten,
alles met frietjes.

De bediening zal door onze jeugdspelers (U17) gebeuren.
Wij hopen op een grote opkomst en danken jullie alvast voor de steun aan onze jeugdwerking !! Jeugdspelers en
hun familie, komen indien mogelijk liefst op zaterdag, wegens grote drukte op zondag, tijdens de wedstrijd 1e elftal.
Het jeugdbestuur en jeugdafgevaardigden van KSK Kallo.

BETALING en RESERVATIE: BESTEMD VOOR KSK KALLO

(formulier en betaling binnen tegen 15/11)

AANTAL Zaterdag

AANTAL Zondag Footlunch

VOLWASSENEN
Jumbo mosselen (1,5 kg) met friet of brood …..

..….…. x 22,00 = ……

..…..…. x 25,00 = ……

Koude schotel tomaat-garnaal met friet of brood

..…….. x 20,00 = ……

..…..…. x 23,00 = ……

Halve kip met appelmoes en friet ………………

…...…. x 16,00 = ……

..…..…. x 19,00 = ……

KINDEREN tem 15 jaar
Kleine Jumbo mosselportie met friet of brood ..

…….… x 16,00 = ……

..…..…. x 16,00 = ……

Kippenbil met appelmoes en friet ……………….

…….… x 12,00 = ……

..…..…. x 12,00 = ……

2 Curryworsten met frietjes ………………………

..…..…. x 8,00 = ……

..…..…. x 8,00 = ……

Naam en adres:

Datum en tijdstip aankruisen voor reservatie
O Zaterdag 17 november vanaf 17u tot 21u doorlopend

………….………………………...…
………………………………………
………………………………………

O Zondag 18 november om 12u

Totaal betaald bedrag:

….………...…… EURO

