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Editoriaal.
We nodigen u van harte uit op de vijfentwintigste editie van het SintPietersfeest.
We keren met deze editie een heel klein beetje terug naar het eerste
werkjaar waarin we ter gelegenheid van Koffiestraatkermis op 14 augustus
1989, en in samenwerking met de toenmalige dekenij KruisenstraatKoffiestraat, een avondmarkt ingericht hebben.
Als extra feestelementen gelden dit jaar het optreden van Jo Vally op
zaterdagavond, als afsluiting van de verlichte feestavondmarkt, en de
restaurantmiddag op zondagmiddag.
Alle info over het Sint-Pietersfeest van 29 en 30 juni 2013 vindt u
uitgebreider in een later te verschijnen mededelingenblad of op onze
website http://sintpietersfeestkalkenbe.eu.

Aankondiging en inschrijving Restaurantdag.
Met het inrichten van een “restaurantdag” willen we, zoals in het editoriaal
gesteld, ook op zondag een feestelijker tintje aan het Sint-Pietersfeest
geven. Van 12 tot 14 uur kan getafeld worden.
Op zondagmiddag 30 juni 2013 stellen we volgende keuzemogelijkheid
voor:
voor de volwassenen en +12-jarigen:
- Gebakken zalmfilet in witte wijnsaus met Italiaanse
kruiden + kroketten of frietjes.
- Varkenshaasje met Vlaamse kruiden met trappistensaus +
frietjes of gegratineerde aardappeltjes.
- Kalkoenrollade opgevuld met gevogeltegehakt in
spekjasje met champignons + kroketten of frietjes.
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- Ambachtelijk gemaakte lasagne.
aangevuld, naargelang de keuzemaaltijd, met gegratineerde
groentenschotel, kaassaus of parmezaanse kaas.
vooral voor de kinderen tot 12 jaar:
- Vol-au-vent met frietjes.
- Ambachtelijk gemaakte lasagne.
Volwassenen betalen € 15,00 per maaltijdkeuze. Kinderen van 6 tot 12
betalen € 8,00 en kinderen tot 6 jaar kunnen gratis aan tafel. We bieden
bovendien een glas bubbeltjes of een frisdrank aan als aperitiefje ter
gelegenheid van ons zilveren jubileum.
Inschrijven kan met onderstaande strook bij André Van De Sompel
(Kruisenstraat 70) of per e-mail (sintpietersfeest@telenet.be) tot ten laatste
26 juni 2013. Omwille van de verscheidenheid aan menu’s kunnen we
nadien geen inschrijvingen meer aanvaarden.
____________________________________________________________
Inschrijvingsstrook restaurantmiddag Sint-Pietersfeest 30 juni 2013,
in te dienen uiterlijk 26 juni 2013.
Ondergetekende ………………………………………………………….
schrijft in voor
- … x Gebakken zalmfilet in witte wijnsaus met Italiaanse kruiden,
kroketten of frietjes (€ 15,00).
- … x Varkenshaasje met Vlaamse kruiden met trappistensaus +
frietjes of gegratineerde aardappeltjes (€ 15,00).
- … x Kalkoenrollade opgevuld met gevogeltegehakt in spekjasje met
champignons + kroketten of frietjes (€ 15,00).
- … x Ambachtelijk gemaakte lasagne (€ 15,00).
- … x vol-au-vent met frietjes (€ 8,00 of gratis).
- … x ambachtelijk gemaakte lasagna (€ 8,00 of gratis).
en betaalt hierbij …. x € 15,00 (per volwassene) en …. X € 8,00 (per kind
6-12 jaar) = € ……….
handtekening
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