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GEZELLIGHEID & TIJD ZAT

Klads Leut Pakket!!!
Om de carnavalsquiz, die we carnavalszaterdag 13-02-2021
organiseren, nog gezelliger te maken, kunt u ons Klads leut pakketje
bestellen à € 22,00.
Want we kunnen het toch niet zomaar voorbij laten gaan!!!

Carnavalskwis
De Straot zonder echte carnaval,
da wete me ondertusse al.
Mar di kan toch nie zo mar voorbij gaon?!?
daorom wulle me as Gasterij de Kladde dur toch un
bietje bij stil staon.
Tis nouw un tijd van un traon mar ok zeker un lach,
en er eigeluk nie veul mag.
Daarom maoke me bekend,
da gullie uitgenodugd worre vor ons
karnavalsevenement.
Nouw op dun carnavalszaterdag dun optocht nie is,
organisere me un online carnavalskwis.

Wat zit erin?
* 4 flesjes bier (keuze uit Hertog Jan of Radler 2.0)
* 2 shotflesjes Schrobbelèr met 2 shotglaasjes
* zakje met Kladse knabbeltjes
* schaaltje met worst & kaas
* Kladse viltjes
(voor minimaal 2 personen)
Dit pakketje kan opgehaald worden op vrijdag 12-02-2021.
Natuurlijk kunt u dit pakketje ook bestellen als u niet mee doet!
Bestellen kan, tot 10 februari 2021, via info@gasterijdekladde.nl of via
ons bestel nummer 06-58943065 (whatsapp, sms of een berichtje op
de voicemail).
Na een bevestiging van onze kant is uw bestelling definitief.
Laten we er met zijn allen toch iets leutigs van maken!

Wanneer

13 februwaori tweeduzend-enéénentwintug!!!
Tijdstip
14.11 uur / 16.11 uur of 19.11 uur
Hoe
Online via teams en via de smartphone
op Kahoot
Wie
Vor iedereen die aktief meej wult doen:
wel gère vollegens dun geldende COVID-19 richtlijne.
Dus nie meej un eleboel mense bij mekaore , mar in
oew eige bubbel meej maximaol 2 gaste. Natuurluk
kunde ok in oew eentje meej doen.
Om ut nog extra gezellug te maoke en ut “Gasterij”
gevoel te hebbe, kunde ok un Klads leutpakketje
bestelle.
Houw onze website & Facebook in de gaote vor meer
informaotie!
Aonmelde kunde vanaf nouw tot en met 10 februwaori
2021 via info@gasterijdekladde.nl
Me zien gullie aonmelding gère tegemoet!

GASTERIJ DE KLADDE
KLADDE 12
4664 TC LEPELSRTAAT
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OPENINGSTIJDEN
Donderdag 10.30 – 17.00
Vrijdag t/m zondag 10.30 – 19.00

