BIJLAGE BIJ CIRCULAIRE NR. 174

We gaan weer barbecueën!!
Het is weer zover!
De jaarlijkse BBQ van het Gheynspark is weer gepland. En wel op zaterdagavond 23 juni v.a. 17.30
uur op het grasveld voor de 2-kappers. Dit jaar wordt het net iets anders geregeld dan in voorgaande
jaren.
Omdat in 2018 de buurtvereniging “Gheynspark”, 25 jaar bestaat, wil het bestuur iets aanbieden aan
de leden. Het bestuur wil voorstellen om de BBQ te laten verzorgen door een kok, waardoor de
deelnemers gezellig onder het genot van een hapje en een drankje kunnen genieten van de
gezelligheid. Niemand hoeft meer de verschillende stukken vlees in de gaten te houden en niemand
krijgt (hopelijk) een aangebrand stukje vlees. ;-)
Qua menu hebben we dit jaar gekozen uit 1 soort menu. Dit menu bestaat uit:
Vlees
Gemarineerde procureur
Barbecue worst
Hamburger
Gemarineerde varkens filetlappen
Shaslick
Kip saté porties (3 stuks)
Gemarineerde speklappen
Salades, brood en saus
Huzaren en/of kartoffel salade
BBQ salade
Zomer salade
Verse fruitsalade
Kruiden boter
Stockbrood
Drie soorten saus
Naast het feit dat er iemand voor ons komt bakken, wil het bestuur nog een geste doen, door dit
bovenstaande menu voor maar € 5,- p.p. aan te bieden. De overige kosten worden betaald uit
de financiën van de buurtvereniging. Voor de kinderen zullen er weer frikadellen en

hamburgers worden gehaald, ook dit wordt door de vereniging betaald. Graag wel het aantal
kinderen opgeven.
Wil je deelnemen aan deze BBQ?, schrijf je dan in vóór 18 juni in via het
emailadres marijnwittgen@gmail.com of lever onderstaande strook in bij Marijn Wittgen op nummer
15.
Geef ook aan met hoeveel personen (aantal menu’s) je wilt deelnemen.
Indien je wel op de BBQ wilt komen, maar je wilt je eigen vlees meenemen, kan dit. We zullen dan
een extra BBQ opzetten voor deze personen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Ja, wij komen naar de barbecue
Naam : _____________________________________
Aantal Menu’s :________

Huisnummer : ____

aantal kinderen : ________

