Paasbrunch en
plantenmarkt
Beste
Wij gaan feesten:
Waar is dat feestje….:
Wanneer is dat feestje … :
Waarom is dat feestje…. :
Wie is welkom op dat feestje :

in Liezele bij de gilde is dat feestje.
een heel Paasweekend is het groot feest
we vieren 25 jaar plantenbeurs
iedereen, klein en groot, jong en oud, leden en
niet-leden.

Paasbrunch op zondag:
Met Pasen organiseren we een grote brunch. Deze gaat door in de tent op de
parking naast de kerk dewelke speciaal voor deze gelegenheid geplaatst is. Voor
de jeugd (<12 jarigen) is er een speciale “paaseierenworp” voorzien. Voorwaarde
is wel dat ze zich in te schrijven voor de brunch. Achteraf wordt de buit evenredig
verdeeld en krijgt iedere deelnemer een verrassingspakket.
De paaseierenworp start om 10.15u en de brunch start om 11.00u.
De plaatsen zijn beperkt en inschrijven kan tot 5 april 2019.
Omdat het feest is heeft de kas van de gilde ervoor gezorgd dat de deelnameprijs
zeer democratisch is, zij heeft reeds een groot deel van de kost voor zich genomen.
BRUNCH

Leden Landelijke Gilde Liezele

•

Volwassenen betalen € 20 per persoon.
Kids tot 12 jaar betalen € 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet-leden Landelijke Gilde Liezele
Volwassenen betalen € 30 per persoon.
Kids tot 12 jaar betalen € 5
Korting: zie actie

•
•

Eiertaart met paprika, ajuin en
champignons/ spekjes
Gerookte zalm met ui
Perzikjes met tonijnsla
Gerookte ham met meloen
Kaasplank
Saladbar, sausjes
Frikadellen met krieken
Choco, confituur en botertjes
Assortiment broodjes, sandwiches en brood
Assortiment koffiekoekjes
Tomatenroom met balletjes
Farfalle (vlindertjespasta) met kokos- kerrie,
rucola en crumble van gehakt
visragout met dragon
kippenfrikassée met tomaat en oesterzwam

frietjes

ACTIE VOOR NIET-LEDEN LANDELIJKE GILDE LIEZELE:
Voor personen of gezinnen die inschrijven als niet-lid hebben we zeer goed
nieuws. Zij kunnen deelnemen aan de brunch en kunnen genieten van een forse
korting en tal van voordelen. Wanneer zij aangeven dat ze nieuw lid worden bij
Landelijke Gilde Liezele dan zullen we 10 euro per persoon (max 2 personen per
lid) terugstorten. Jullie zijn dan lid (van 1/6/19 tot 31/12/2020) van de warmste
familie van Liezele. Bijkomend kunnen vrijblijvend deelnemen aan alle toffe
activiteiten van de Gilde en bijkomend kunnen jullie ook genieten van de
nationale voordelen: tijdschrift Nest, 10% bij Lunch Garden….
Inschrijven voor 5 april :
Klik op onderstaande blauwe link en vervolledig formulier
>>>>>>> inschrijving Brunch

Storting totaalbedrag (voor 5 april) op het rekeningnummer:
BE43 7332 2300 0101

BIC :KREDBEBB.

vermeld uw “naam” die u hebt opgegeven!

Telefonisch inschrijven of eventuele vragen:
Bij uw wijkverantwoordelijke of bij Ludwig Hofmans na 18.00u (0488794353)
of op lgl.info@landelijkegildeliezele.be

