
Ons jaarlijks eetfestijn zit dit jaar even in een ander jasje! 
 
We verwijzen je graag door naar OsCaar’s Webshop :  http://www.crowdselling.eu/oscaar 
 
Met deze afhaal-editie houden we toch vast aan onze traditionele gerechten:  zo bieden we nog 
steeds de keuze tussen bereid stoofvlees, balletjes in tomatensaus of veggie kaaskroketjes. Alles 
mooi per portie verpakt, zowel voor kindjes als volwassenen.  Voor de liefhebbers hebben we  een 
groenteschoteltje. Als je ook de verse voorgebakken frietjes erbij neemt, dan krijg je een potje 
mayonaise en ketchup er  zomaar, gratis bovenop!  

Ben je thuis in je gezin met 2 volwassen en 2 kids? Dan hebben we alles in één pakketje gegoten met 
de keuze uit 1200 gram bereid stoofvlees of 1200 gram balletjes in tomatensaus, groentjes en 
frietjes. Is er daarna nog plaats voor een dessertje? Dan is er nog de keuze tussen een ambachtelijk 
bereide chocomousse of  - rijstpap! Ook hier is er een voordeelformule per aankoop van 4 potjes. 

Natuurlijk hebben we ook gedacht aan een drankje!  

Zo hebben we een grote fles Gulden Draak, wat uitstekend past bij stoverij of een grote fles 
Fourchette, wat dan weer subliem is bij balletjes in tomatensaus. Toch liever een wijntje erbij? Wel, 
ook daaraan hebben we gedacht! Met Huufdveugel  schiet je absoluut de hoofdvogel af ;-) Wil je al 
investeren in de toekomst voor als we weer wat vrienden mogen uitnodigen , of voor een gezellige 
zomeravond? Ook dan hebben we een voordeelpakket van 6 flessen ;-) 

Zoals je ziet, hebben we echt ons best gedaan om zoveel mogelijk vast te houden aan ons 
traditioneel eetfestijn. En hebben we enkele lokale handelaars aangesproken om mee samen te 
werken. Zo komen alle warme bereidingen van slagerij Kristof, de ambachtelijke dessertjes zijn het 
werk van Hoeve Het houtland, het bier van de alom gekende Brouwerij Van Steenberge , en 
Huufdveugel is de trots van La Vinoteca.   

We rekenen nu massaal op jullie steun , zodat ook deze editie een succes mag worden. Alle 
opbrengsten gaan uiteraard volledig terug naar onze kinderen van VBS Ertvelde. 

Bestellen kan  tot  19 maart, daarna wordt de webshop onherroepelijk afgesloten.  Na afrekenen van 
je bestelling krijg je een bevestigingsmail met  unieke code, welke je best meebrengt bij het afhalen, 
zodat alles vlot kan verlopen. 

Drive-in-afhalen kan op zaterdag 27 maart 2021 op de parking Eeklostraat (ter hoogte van VBS 
Ertvelde) in verschillende tijdsloten, welke je kan aanduiden bij bestelling. Mogen we vragen je 
aangeduide tijdslot dan ook te respecteren?   

 

Alvast bedankt voor jullie steun! 

Groetjes OsCaar. 

 

http://www.crowdselling.eu/oscaar

