7e FOS Mercator nodigt jullie uit voor:

OPENING
VAARSEIZOEN
30 maart 2019 vanaf 16u
Een heerlijke BBQ met een zelf samen te stellen menu!
Zie deze achterzijde voor meer info.
Inschrijven via www.seascoutsmercator.be
tem 20 maart 2019.

7e FOS Mercator Waasland | Beeldstraat 2a, 9100 Sint-Niklaas |
www.seascoutsmercator.be | eenheidsleiding@seascoutsmercator.be

Het is weer zo ver, jullie wachten wordt beloond ...
Ook in 2019 organiseren wij weer een spetterende,
sfeervolle en vooral lekkere editie van ons eigenste paradepaardje ...

OPENING VAARSEIZOEN
Als lokmiddel maken wij gebruik van dezelfde trukendoos als vorige jaren. Aanwezigen worden getrakteerd op een
gezellige loungebar, een gewone bar gestockeerd met heerlijke drankjes (gin-tonics, wijnen op advies van de Correctie
in Temse, frisdranken en dit jaar in première: bieren van ‘t vat) en met veel geluk (en duimende vingers van ons allen)
ook een stevig streepje zon. Wanneer dit streepje ons verlaat bieden wij uiteraard andere warmtebronnen in de vorm
van ons supergezellig kampvuur of, voor de liefhebbers, de mogelijkheid tot strakke moves op de dansvloer.
De echte Bourgondiërs onder jullie komen pas echt aan hun trekken bij het horen van ons BBQ-aanbod.
We gaan dit jaar te werk volgens dezelfde formule als vorige jaren.
STAP 1: Per persoon bestel je een basispakket (€9,50) dat bestaat uit heerlijke groenten, verschillende pasta’s en
rijstschotels, brood, sausjes en natuurlijk ... een overheerlijk dessert.
STAP 2: U neemt een uiterst moeilijke beslissing over welke vleesjes of vegetarische alternatieven
er uiteindelijk op uw bordje belanden.
Kippenbout (110g)
€ 1,50
Chipolata worst (125g)
€ 2,00
Hamburger (140g)
€ 2,00
Kipsaté
€ 2,50
Varkensgebraad (140g)
€ 3,50
Afgesneden van een aan het spit gebakken, heerlijk gebraad
Gemarineerde spareribs (300g)
Picanha (140g)
Vispapillot
(vegetarisch) Haloumi kebab (125g)
Groente spiesjes met een pittig kaasje uit cyprus

€ 3,50
€ 5,00
€ 8,00
€ 4,50

Vegetarische papillot
Groenteburger

€ 4,00
€ 2,50

STAP 3: Na het pijnigen van uw hersenen kan u overgaan naar de online inschrijving via onze website
www.seascoutsmercator.be
STAP 4: De betalingsgegevens en een overzicht van uw bestelling worden naar u toegestuurd als bevestiging van de
inschrijving. Vanaf dit punt kan u op uw 2 oren slapen!
Wegens ons grote aanbod aan vleesjes en vegetarische lekkernijen, willen we vragen zeker voor 20 maart
in te schrijven. Zo kunnen wij garanderen dat aan ieders specifieke bestelling perfect wordt voldaan.
Tot dan?!
Voor vragen of opmerkingen mag u altijd mailen naar
eenheidsleiding@seascoutsmercator.be.
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