Torhout, 12 okt 2020

KM-vrienden

Net als de voorbije jaren, is er ook dit jaar een eindejaarsactie ten
voordele van de jeugdwerking van KM Torhout. De verkoop van wijn,
snoep en cuberdons vorig jaar was een schot in de roos. Vandaar
dat we deze actie dan ook graag herhalen en nog een beetje
uitbreiden.
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We bieden u een rode, rosé en witte glaasje Franse wijn aan,
tegen een zeer voordelige prijs. Stuk voor stuk toppers in de horeca.
De prijs bedraagt 9 € voor 1 fles van 75 cl; 50 € voor een karton

van 6 flessen (wit, rosé en rood combineren in 1 karton is mogelijk).
En we breiden ons aanbod uit met heel lekkere Cava. De cava kan
enkel per doos aangekocht worden. 60 euro voor een doos van 6
flessen. Ook deze cava is een toppertje.
Daarnaast bieden we ook de echte cuberdons van Geldhof (de
enige echte neuzekes) aan. Je hebt de keuze tussen 1 zakje van

200 g aan 5 € of een doos van 2 kg aan 35 €. Een neuzeke past
heel goed bij de koffie na het feestmaal.
En om het feest helemaal compleet te maken, kan je dit jaar ook
snoepzakjes van 200 g aankopen voor 3€.

Vanaf 15 oktober kunt u zowel de wijn, cava, cuberdons en
snoepzakjes afhalen in ons jeugdlokaal de Velodroom. Vul het
briefje in, en geef het samen met het verschuldigd bedrag af. Je krijgt
meteen
alles
direct
mee
naar
huis.
Wil je er nog meer? Geen probleem. Spring gewoon eens binnen.
Zomaar, zonder vooraf te bestellen.

BTW
0433.781.723

Deze actie loopt van 15 oktober 2020 t.e.m. 23 december 2020.

Wij danken u nu reeds voor uw steun aan onze jeugd. In deze
moeilijke periode rekenen we op al onze KM-vrienden om de
jeugdwerking een financieel duwtje in de rug te geven.
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Eindejaarsactie jeugdwerking KM Torhout 2020-2021
Naam: ………………………………………………………………….……………………

Voornaam: ……………………………………………

Datum bestelling: ………. / ………. / ……….

PLOEG: ………………….

WIJN
……………… fles(sen) ROOD x 9 €

= ………………. €

……………… fles(sen) WIT x 9 €

= ………………. €

……………… fles(sen) ROSE x 9 €

= ………………. €

……………… karton(s) ROOD x 50 €

= ………………. €

……………… karton(s) WIT x 50 €

= ………………. €

……………… karton(s) ROSE x 50 €

= ………………. €

COMBINATIE WIJN (per 6 flessen) x 50 €

= ………………. €

……………… fles(sen) ROOD + ……………… fles(sen) WIT + ……………… fles(sen) ROSE

CAVA

(enkel per karton van 6 flessen)

……………… karton(s) CAVA x 60 €

= ………………. €

CUBERDONS

SNOEP

……………… zakje(s) x 5 €

= ………………. €

……………… do(o)s(zen) x 35 €

= ………………. €

TOTAAL: ………………. €

……………… zakje(s) x 3 €

= ………………. €

