LENTEONBIJT
ZONDAG 28 A P R IL 2019

Dag iedereen
Met veel plezier kondigen we u de vijfde editie van ons lenteontbijt aan.
We leveren graag bij u thuis op zondagochtend 28 april 2019.
U kan kiezen tussen deze twee formules om uzelf en uw gezin te verwennen of om
iemand anders op een heel leuke manier te verrassen:
Lenteontbijt (basis): €8 per persoon
Laat u verwennen met ovenverse pistolets, koeken, beleg en zoveel meer.
Dit wordt een heerlijke ochtend, want niemand hoeft de deur uit: wij brengen het
naar u. Hiermee gaan u en uw kinderen met plezier aan de ontbijttafel zitten!
Sprankelend lenteontbijt (luxe): €30 voor 2 personen
U houdt van een bourgondische zondagochtend? Het is tenslotte zondag en het
mag wel eens wat meer zijn: bubbels, vers fruit, heerlijke boterkoeken en nog véél
meer... Deze formule is de uwe... Dit stukje hemel op aarde brengen we voor u en
uw partner graag aan huis.
Bestellen kan tot zondag 14 a p r i l 2019 door een mail te sturen
ontbijtlov@gmail.com
Om praktische redenen verzoeken wij u om volgende gegevens door te mailen:
 leveradres
 tijdzone
o tijdzone 1: levering tussen 7.00u. en 8.00u.
o tijdzone 2: levering tussen 8.00u. en 9.00u.
o tijdzone 3: levering tussen 9.00u. en 10.00u.
 aantal basisontbijten
 aantal luxe-ontbijten
 uw telefoonnummer

naar

Uw bestelling is definitief op het ogenblik dat wij uw betaling hebben ontvangen en
dit op rekening BE57 7370 0719 6635 - BIC KREDBEBB.
We vragen u beleefd om per leveradres een aparte betaling uit te voeren. In de
vrije mededeling vermeldt u de volgende gegevens: leveradres (straat, nummer,
gemeente), gewenste tijdzone, aantal luxepakketten, aantal basispakketten, uw
telefoonnummer.
Bijvoorbeeld:
Beekstraat 12, Lembeke, tijdzone 2, 1 luxe, 3 basis, 0486-123456
Wees er aub snel bij, want om organisatorische redenen is ook dit jaar het aantal
ontbijten beperkt... De opbrengst van deze actie gaat -zoals altijd- integraal naar
projecten waar alle heirakkertjes van zullen genieten.
Heel graag tot gauw.
Het team van de Lembeekse Oudervereniging

