Feestzalen

Kumtich, 1 november 2021
Beste klant,
Na 2 heel moeilijke jaren komen eindelijk de Eindejaarsfeesten weer langzaam in zicht.
Sommigen beginnen reeds uit te kijken naar een geschikte plaats om Eindejaarsavond te
gaan vieren.
Op 31 december organiseren wij naar traditie ons spetterend Oudejaarsfeest, in
samenwerking met Discobar ES 2000.
Samen met dit schrijven, zenden wij u alvast ons Eindejaarsmenu.
Eveneens vindt u hierbij het menu van onze Kerstbrunch die zal doorgaan op 25 december.
Ook op 26 december organiseren wij een brunch.
Mogen wij u verzoeken, indien u interesse heeft om aan 1 van deze evenementen deel te
nemen, ons telefonisch of via email te verwittigen zodat wij uw plaatsen kunnen
voorbehouden.
Wegens organisatorische redenen zijn wij verplicht, net zoals bij al onze activiteiten, u het
totale bedrag van uw deelname te laten storten op ons rekeningnummer: iban BE53 9795
3818 0253 of contant te betalen op onderstaand adres.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van deze gelegenheden.
Indien u de feestdagen liever thuis viert, bekijk dan zeker onze afhaalgerechten!
Mocht u toch niet deelnemen, dan wensen wij u en uw familie alvast prettige
eindejaarsfeesten!
Met feestelijke groeten,
Bert Geuvens – Dorien Tuerlinckx
En het Vogelzangteam

Reserveer tijdig op tel 016/81.38.56 of feestzalen.vogelzang@gmail.com
Vooraf contant betalen of op rekening: argenta BE53 9795 3818 0253.

Aanvang 19.00u met
Sprankelende verwelkoming
vergezeld van een bordje met Sylvesterfantasie
****
Surf en turf van scampi en spek
met een vleugje framboos
****
Soepje van waterkers
met garnituur van gerookte forel.
****
Rundsfiletpure
met wintergarnituur, en huisbereide kroketjes
****
Verrassingsdessert van de chef
Aansluitend traditionele Sylvesterfuif met dranken à volonté
tot ‘s morgens
Vanaf 01u Wandeling langs de eerste zoete zonden van 2022,
meesterlijke kaasplank en heerlijk dampende koffie
Prijs per persoon: € 110,00
Alle dranken inbegrepen tot in de vroege uurtjes
Gratis taxidienst om u veilig thuis te brengen
(geen ophaling, max 10 km vanuit Kumtich)
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