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Beste ouders, spelers, sympathisanten,…
Het feestcomité wil jullie graag uitnodigen op onze vierde niet te missen gezinsbrunch.
Dit gebeuren zal plaatsvinden op donderdag 01 november a.s. in de kantine van KFC Lille
van 10 tot 14 uur.
U wordt feestelijk onthaald met een glaasje Cava of fruitsap
Op het menu staat o.a.: verse soep – frikadellen met krieken – eieren – spek – kaas – ham paté – pistolets wit + grof – brood - rozijnenbrood – sandwiches –
confituur – choco - cornflakes – yoghurt – platte kaas – dessertenbuffet
fruitsap – melk - koffie – thee – chocomelk.
PS. Andere dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.
Meer info kan u tevens vinden op www.kfclille.be.
Inschrijvingsstrook en betaling kan u bezorgen vóór 10 oktober a.s. in clublokaal de wissel
of kantine KFC Lille of één van onze bestuursleden met vermelding van het aantal
personen + gewenste tijdstip aanvang brunch + telefoonnummer.
Ik ondergetekende,…………………………………………. schrijf in voor de gezinsbrunch
van KFC Lille, met volgende personen :
……………x kinderen (- 3jaar) = gratis = 0€
……………x kinderen ( 3 jaar t/m 12 jaar) aan 8€/kind = ………€
……………x volwassenen aan 16€/volwassene = ………..€
en betaal hiervoor ……….€ in totaal.
Wij wensen onze brunch aan te vangen omstreeks 10-11-12-13-14 uur.
(omcirkel het gewenste aanvangsuur, zodat wij piekmomenten goed kunnen inschatten)

p.s. Gelieve er rekening mee te houden dat elke brunchmaaltijd maximum een tweetal
uur mag duren, zodat wij iedereen de gelegenheid kunnen geven om aan deze brunch
deel te nemen.
Telefoonnummer :
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