ONDO gaat bier en wijn proeven!!
……..en dan wel soorten die je waarschijnlijk niet regelmatig drinkt, als je ze überhaupt ooit
al eens geproefd hebt………

Wij nodigen leden, partners van leden, sponsoren én vrienden van ONDO, maar bovenal de
liefhebbers van een lekker biertje of een lekker wijntje uit om te komen proeven van al het
lekkers wat de kantinecommissie jullie voorschotelt. Wij kiezen ervoor om wat minder
alledaagse biertjes en wijntjes uit landen buiten Europa in te kopen. Van alles en nog wat
dus!! Er zit vast voor iedereen wel wat lekkers bij, maar goed, dat proeven jullie vanzelf!!
Vanzelfsprekend zijn ook de mensen die geen alcohol lusten of (mogen) drinken meer dan
welkom!! Het gaat om de gezelligheid nietwaar, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd!! O
ja….. uiteraard zorgen wij ook voor diverse hapjes naast het drankje!!

Wanneer?

Zaterdag 16 februari 2019

Waar?

Ons kantinetje aan de Leliëndaalseweg in Sint
Laurens

Hoe laat?

Inloop vanaf 20.00 uur. De proeverij start om 20.30
uur

Kosten?

Voor de hapjes rekenen we een bijdrage van € 5,00 per persoon, door
iedereen te betalen bij binnenkomst. De drankjes zijn wat “specialer”
dan normaal en om die reden ook wat duurder. Dan verdient Ondo er ook
nog wat aan… Kortom, de bierproeverij kost € 25,00 (hapjes en 8
verschillende biertjes) en de wijnproeverij € 20,00 (hapjes en 6
verschillende wijntjes). Wanneer na afloop van de proeverij nog
speciaalbier of speciale wijnen over zijn, zijn deze, zolang de voorraad
strekt, te krijgen voor € 2,50. Is alles op, behalve de tijd, dan is het
normale assortiment tegen de gebruikelijke prijzen te krijgen.

Vind je het leuk om gezellig mee te komen proeven, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk,
maar
uiterlijk
donderdag
7
februari
2019,
weten
via
de
website
https://www.kvondo.nl/commissies/kantine-commissie. Geef daarbij duidelijk aan of je
bier, wijn of fris drinkt.
Wij hopen dat jullie er veel zin in hebben. Wij in elk geval wel. Tot dan!!!
Groet, de kantinecommissie!!

