
SC ZONNEBEKE 

AFHAALKIPPENFESTIJN 

Ons jaarlijkse kippenfestijn kan door de alom gekende redenen dit jaar niet doorgaan, maar niet getreurd 
wij komen naar jullie toe! 

Gezien de veiligheidsmaatregelen inzake corona ons niet toelaten jullie allen uit te nodigen naar           
“OC 't Zonnerad” brengen wij ons kippenfestijn bij jullie aan huis aan een democratische prijs. 

VRIJDAG 19 MAART 2021 
WAT BIEDEN WIJ AAN? Een lekkere, verse, kant-en-klaar aan het spit gebakken ½ kip met groenten 
(sla, tomaat en wortel), een portie voorgebakken frietjes. De kip is verpakt in een warmhoudzak die 
rechtstreeks de microgolf of de oven in kan.  

KOSTPRIJS?   14 €  

DORST OF GEWOON VOOR DE GEZELLIGHEID?   Portie sfeer in fles geleverd.   

 flesje picon  maison (0.5l)          10 € 

 fles wijn ‘Vue sur mer’ (0.75l): keuze uit wit, rood, rosé     10 €  

WANNEER?     

AFHALEN: tussen 17u – 20u aan OC ‘t Zonnerad 

AAN HUIS LEVERING:  Jouw bestelling wordt gratis aan huis geleverd op het opgegeven    
   adres tussen 17u – 19u (Groot-Zonnebeke). 

SPAARACTIE JEUGDPLOEGEN: Voor elke verkochte kip gaat 1€ naar  een jeugdploeg, hiermee        
        kunnen zij een extra activiteit organiseren. 

Bestellen én betalen vóór 14 maart via de trainers of bestuursleden. Betalen kan cash of door overschrij-
ving op het rekeningnummer: BE 57 4612 3517 8135  met referentie: “ naam+ aantal+ bijbestelling drank 
+ Afhalen/Levering”.       

  Betaald = Smakelijk!   Betalen bij afhalen is  niet toegestaan o.w.v. covid-19!!! 

Naam : ……………………………………………………………………………….. tel. : …………………………………………………  

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Bestelling : ½ kip met groenten en frietjes   aantal:  …………      x  14 euro = ………………..  

Picon maison        aantal:  …………      x   10 euro = ………………..  

Fles witte wijn  ‘Vue sur mer’     aantal:  …………      x   10 euro = ………………..  

Fles rode wijn  ‘Vue sur mer’     aantal:  …………      x  10 euro = ………………..  

Fles rosé wijn ‘Vue sur mer’     aantal:  …………      x 10 euro = ……………….. 

AFHALEN       LEVERING                  TOTAAL    …………….....  

Mijn  1€/kip schenk ik aan deze ploeg(en):   ………/………/………/……... 

Deze strook invullen en bezorgen voor  14 maart Bestelling enkel geldig na betaling! 


