UITNODIGING BARBEQUE
Beste tuingenoten,
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse barbeque van de tuinvereniging. Els en ik
zullen de barbecue dit jaar organiseren. Naast vlees en worstjes willen we ook
groente, kaas en fruit op de barbeque leggen. Zelfgemaakte salades met
groente uit de tuin, stokbrood en verschillende sausjes zullen er ook zijn.
We willen jou en je partner/kinderen van harte uitnodigen voor deze barbeque op:

Zaterdag 3 september 2022 vanaf 15.00 - 20.30 uur bij de tuinvereniging
Kosten | € 15.- per person incl. drank, kinderen t/m 10 jaar gratis
Om goed te kunnen plannen met de boodschappen, willen we je vragen om je aan te melden vóór zondag 21
augustus 2022. Dit kan via email info@tuinvereniginghaalderen.nl of door de aanmeldbrief in de brievenbus te doen
(deze is links van deur van het clubhuis op het tuincomplex).
Het te betalen bedrag ook vóór 21 augustus overmaken op IBAN NL72 RABO 0102 9960 75 t.n.v. Tuinvereniging
Haalderen onder vermelding van “BBQ 2022” en uw naam. Eventueel contant bij Peter Pos.
Mocht je het leuk vinden om met een zelfgemaakte salade, sausje of groente uit de eigen tuin bij te dragen. Dan kun
je dit aangeven op het aanmeldformulier. Voor eventuele vragen kan via de onderstaande telefoonnummers contact
met ons worden opgenomen.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot 3 september,
Els & Susanne


AANMELDING BARBEQUE 2022
naam | ……………………………………………………………………………………………………………
aantal volwassenen | ………………………… aantal kinderen | ………………………………
bijzonderheden (bv allergieën, vegetariër,…) |……………………………………………………………………………………………………………
voorkeur drank | ………………………………………………………………………………………………
o bier
o radler citroen 0%
o

geen alcohol

o

wijn (wit/rood/roze)

o

bier 0%

o

…………………………………….

voorkeur eten | ……………………………………………………………………………………………..…
o

karbonade

o

hamburger

o

braadworstje

o

drumstick

o

stokje saté

o

speklap

o

kipfilet

o

biefstuk

o

varkensvlees

o

feta

o

groenteburger

o

halloumi kaas

o

gegrilde groente

o

gevulde champignons

ja, ik wil graag bijdragen met bijvoorbeeld | …………………………………………………….

o

wortelsalade

o

rode bieten salade

o

komkommersalade

o

bladsalade

o

pastasalade

o

kruiden-/knoflookboter

o

pindasaus

o

tzatziki

o

…………………………………….

o

groente uit de tuin, welke …………………………………………………………………………………………………

