Hallo iedereen,

Tijd voor een nieuw hoofdstuk van de nieuwsbrief. De vakantie is voorbij en bij de start van
een nieuw schooljaar willen wij niet achterblijven met informatie.
Voor de 8de keer op rij organiseren we dit jaar terug onze ‘Indiadag - Koken voor MCC’.
Het geduld van vele sympathisanten wordt eindelijk beloond, waarvoor dank !

****AANDACHT -------AANDACHT****
Zoals vorig jaar koken we ook dit najaar op de twee vaste locaties.
Op vraag van heel wat mensen en ondertussen naar jaarlijkse gewoonte, richten we op
zaterdag 05 en 12 oktober 2013 terug een etentje in ten voordele van MCC.
Zaterdag 05 oktober 2013 terug in de zaal ‘ DE KRING’ te Sijsele, naast de kerk.
De kinderen kunnen ook hier, zonder risico van weglopen, buiten spelen in een afgesloten
tuin.
Zaterdag 12 oktober 2013 koken we in het St. Fransciscusheem, naast de kerk en het
schooltje te Oostende Mariakerke. Hier is een speelruimte (buiten) voorzien op de speelplaats
van de school.

Mogen we jullie vragen om bij de inschrijving uitdrukkelijk de datum
of locatie te vermelden aub.
Dit jaar houden we dezelfde prijs aan als vorige jaren. Een volledige menu per persoon
kost € 25,00, kinderen tot 5 jaar gratis, van 5 tot 12 jaar betalen € 10,00.
Gelieve ook je keuzemenu aan te duiden (zie volgende pagina) en ons dit dat terug te mailen.
De inschrijving is pas definitief na storting van het bedrag op rekening
BE71 4771 09900 08 69 onv. Brigitte Van de Vijver.
We hopen jullie van harte te kunnen verwelkomen in Sijsele of in Oostende. Wie 2 maal wil
inschrijven …..zoveel te beter. We houden jullie niet tegen.
Tot binnen enkele weken.
Iedereen mag natuurlijk ook familie, buren, vrienden, collega’s……. uitnodigen.
Ps. Zij die komen met vrienden, familie, kennissen, buren…… gelieve te vermelden met wie
jullie aan tafel willen zitten.
Onze gegevens: mail: Roger.marlier@skynet.be of brigitte.vandevijver@skynet.be
Tel.: 0496 / 85.53.85

Indiadag – Koken voor MCC

05 en 12 oktober 2013

We starten om 19u00 met het gekende
(opgepast nieuw startuur)
‘Aperitiefje’

gevolgd door een voorgerecht naar keuze van
O x….p.

Gebakken scampi’s met een
gemengde sla en een zachte Indische curry.

Of
O x……p.

Sheesh Kebab (lamsgehakt) met een slaatje en
verse muntdressing.

Of
Vegetarische schotel

O x……p.
Als hoofdgerecht
O x.….p.

Kippenhaasje Tikka Massala met een
royale groenten Biriyani (rijst)
Of

O x…..p.

**Nieuw** Lamsheupje met Korma
(= op basis van Butternutpompoen, Indische Cashewnoten…)
Of

O x ..….p.

Vegetarisch ovenpotje met een
Herfstcurry en groenten Biriyani

Voor de zoetemondjes
Dessertbuffet
Om dit alles op het ‘gemakske’ te laten zakken een
Lekkere POT koffie / thee
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