Handelaarsbond Mariakerke
Raversijde & omliggende vzw
http://www.handelaarsbond-mariakerke.be/
david.naessens@vastgoednaessens.be
Maatschappelijke zetel:
Zeedijk 115 te 8400 Oostende
Oostende, 11/01/2020
Geachte Handelaar,
Met deze wensen wij u uit te nodigen, samen met uw partner, naar onze jaarlijkse Nieuwjaars - receptie die zal
doorgaan op :
Dinsdag 4 februari 2020 om 19.00 Hr.
in restaurant “ Casa Del Mar” Zeedijk 146, te Oostende-Mariakerke.
Deze uitgebreide receptie wordt u gratis aangeboden door de Handelaarsbond, en is bestemd voor alle leden,
kandidaat-leden en genodigden.
Indien u wenst kunt u aansluitend deelnemen aan het nieuwjaardiner hetwelke doorgaat in het Strandhuis (naast
Casa del Mar). Inschrijven voor het diner kost 60 euro p.p. voor leden (voor de 1ste 2 pers. per handelszaak).
Vanaf de 3e pers. per handelszaak of bent u geen lid dan bedraagt de prijs 80 euro p.p.
Gelieve uw aanwezigheid op de receptie en/of de maaltijd schriftelijk te bevestigen voor 31/01/2020 aan de
voorzitter per e-mail: receptie@handelaarsbond-mariakerke.be.
Zoals u weet is het een stijgend succes en zijn de plaatsen voor het diner beperkt. Aarzel dus niet en wees snel!
De betalingen kunnen gebeuren op het rekeningnr van de Handelaarsbond Mariakerke-Raversijde & Omliggende
vzw. zijnde: : BE15 1030 6196 9530, wij bezorgen u een factuur.
Het menu is als volgt:
Halve kreeft Belle-Vue
***
Rib Eye uit Uruguay met wintergroenten, dauphiné aardappeltjes en choronsaus
***
De perfecte dame met warme chocoladesaus
***
Koffie of Irish Coffee met versnaperingen
In dit menu zijn aangepaste wijnen, water en frisdrank inbegrepen.

Animatie en entertainment wordt u aangeboden door restaurant Strandhuis en Casa del mar
Langs deze weg willen wij ook u en uw familie een gezond en voorspoedig 2020 toewensen en natuurlijk een
fantastisch jaar voor uw handelszaak!
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van de Handelaarsbond Mariakerke-Raversijde & Omliggende.
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