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Naam deelnemers:
Adres waar het gerecht geserveerd gaat worden:
Telefoonnummer:
Vegetarisch: ja/nee
Andere bijzonderheden:

  

Dammer & Dijcker
Een heleboel van U kijken er naar uit en steken met U enthousiasme over de afgelopen twee keer
hopelijk andere buurtgenoten aan om mee te doen met “ Dineren in zomerse sferen ”.
Deze keer vragen wij de weergoden om ons gunstig gezind te zijn en kunt U op zaterdag 22 juni
a.s. wellicht uw gerechten buiten serveren.
“Dineren bij een Dammer&Dijcker” is het bij elkaar eten in kleine gezelschappen (6 personen)
die elke gang wisselt qua personen en locatie (ook de nieuwbouw is geen probleem, voor vervoer
wordt gezorgd).
Het diner bestaat uit 3 gangen: voor/- hoofd en nagerecht. Elke twee deelnemers (paren, vrienden, buren of een andere combinatie) nemen een gang voor hun rekening. Van te voren weet je
niet wie er bij jullie aan tafel komt of waar en met wie jullie de volgende gang gaan gebruiken.
Hierdoor ontstaan bijzondere gezelschappen en onverwachte gesprekken. Je maakt je buurtgenoten op een heel andere manier mee.
BELANGRIJK: welk gerecht je ook serveert, soep, salade, spaghetti, nasi of een culinair hoogstandje, het is allemaal goed.
We ontmoeten elkaar om 18.00 uur in het Lutherse clubhuis (Zuideinde 37) waar tijdens het
aperitief bekend gemaakt zal worden bij wie iedereen het voorgerecht gaat nuttigen.
Rond 19.00 uur zit iedereen aan tafel voor de eerste gang.
Na dit gerecht maakt de gastvrouw/heer, de door de organisatie geleverde enveloppen open,
waarin vermeld staat bij wie jullie het hoofdgerecht gaan nuttigen.
Het hoofdgerecht begint om 20.15 uur. Het zal wellicht enige tijd kosten om het gerecht warm
te maken dus houdt hiermee rekening bij de keuze van het gerecht.
Rond 21.30 uur zien wij elkaar weer terug in het Lutherse clubhuis. Hier zijn de tafels ingedeeld om het nagerecht geserveerd te krijgen. Daarna kunt u nog gezellig napraten over de culinaire uitspattingen van deze avond.
Mis dit succes niet en geeft U op voor 5 juni a.s. per antwoordstrookje (Havenstraat 4),
per e-mail: manonreede@kpnplanet.nl of telefonisch 650190
Alle deelnemers krijgen dan ongeveer twee weken van te voren te horen voor welke gang zij zijn
ingedeeld.
De kosten van de gerechten worden door de deelnemers gedragen.
De buurtvereniging zorgt voor het aperitief en de zaalhuur.
Vee l ko o k p le z i e r!

