GEZELLIG UIT ETEN
BIJ SWITCH JEUGDZORG

Goede doelen avonden
Voor meer informatie
telefoon 06 - 225 71 005
email info@switchjeugdzorg.nl

ZATERDAGAVOND
14 MEI & 18 JUNI
GEEF JE OP!

Er starten weer twee goede
doelen - gezellig uit eten bij Switch Jeugdzorg.
Switch Jeugdzorg organiseert
met enige regelmaat goede
doelen activiteiten om zo de
jongeren bij Switch extra te
kunnen ondersteunen met wat
extra’s.
Zo is de eerste hulphond van Jente een
feit – Pepsi is de hulphond die nu nog een
puppy is bij Jente in training.

GOEDE DOELEN
AVONDEN
ZATERDAGAVOND

14 MEI & 18 JUNI
GEEF JE OP!

We willen nu twee gezellig uit eet avonden
organiseren waarmee we weer geld gaan
inzamelen voor ons fonds. Dit keer voor
het huisje in Portugal en de hulphond
voor Tristan.
We hopen dat jullie allemaal een lekkere
maaltijd komen nuttigen! Dus schuif aan
en geef je op. Op deze avond is er naast
een geweldig buffet ook een muzikale
oplijsting die het huis een kleur zal
geven!

Een maaltijd kost:
€ 37,50 pp (exclusief drank)
De avonden zijn op:
zaterdag 14 mei & zaterdag 18 juni
Tijd: van 18.30 uur t/m 21.30 uur
Waar: Schimmerik 11 in Veldhoven
(er is voldoende parkeerplaats aanwezig)
Je kunt je opgeven door te bellen met
Jeanne 06 225 71 005 of een mail te
sturen naar info@switchjeugdzorg.nl
Geef aan welke maaltijd je wil en met
hoeveel personen je gaat komen.

ZATERDAG
14 MEI

SPAANS

PORTUGEES
(vlees)

(vega/vegan)

Voorgerecht

Gazpacho

Bulhao Pato

Samosa

Hoofdgerecht

Paella

Franjo Piri Piri

Curry met
groente

Nagerecht

Creme Catalana

Pastel de nato

Shrikhand met
mangosmaak

Drank (optioneel)

Sangria

Port

Chai

ZATERDAG
18 JUNI

SURINAAMS

JAPANS

ITALIAANS

Voorgerecht

Pindasoep

Miso - soep

Carpacio

Hoofdgerecht

Roti

Japans vispakketje uit de oven

Lasagne

Nagerecht

Fiadoe met
vanille-ijs

Pastel de nato

Tiramisu /ijs

Drank (optioneel)

Gemberbier

Port

Limocello/
Amaretto

(vis)

(vega/vegan)

(vis)

INDIAAS

(vlees)

