POT LUCK – “eet en proef”
Het begint traditie te worden om in december en dit jaar op 12
december 2015 onze “eet en proef” te houden. Het is nog steeds de
bedoeling hapjes van elkaar te proeven, een beetje van dit, een
beetje van dat!
“Eet en proef” betekent, dat iedereen mee kan doen, u maakt een
gerecht klaar voor 4 personen en brengt dat mee, zo kunnen wij op
12 december elkaars gerechten proeven. Alleen een voorgerecht of
hoofdgerecht of een toetje is prima. Ieder gerecht is goed, het hoeft
niet alleen Indisch/Chinees te zijn.
Een gerecht uit een ander land, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag wilt klaarmaken. Kook iets
waarvan u denkt dat anderen het vast lekker zullen vinden. Maakt wel iets klaar dat verdeeld kan
worden!
AANMELDEN :
Wij verzoeken u vooraf aan ons te melden wat u meebrengt. De mogelijkheid bestaat namelijk, dat
we misschien teveel aanbod hebben van bijvoorbeeld toetjes.
Dan wordt u verzocht om misschien een hoofd- of voorgerecht mee te brengen.
Iedereen is welkom, ook niet-leden, maar wel wat meebrengen!
U wordt verzocht uiterlijk 7 december door te geven wat u meebrengt en in welke categorie, aan:
Elly Ang - Tel. 020-4417566 of Susan Tjin - Tel.020-6958322.

BRENGEN VAN EETWAAR VANAF 14.00 UUR
Locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Probeer het warme eten zo warm mogelijk mee te brengen of breng het mee in een pannetje,
zodat wij dat kunnen opwarmen en warm kunnen houden op een rechaud! Wij zorgen voor
gekookte rijst. Uw eigen opscheplepels etc.: gelieve uw naam erop te zetten!!!
Kunt uzelf niets klaarmaken, dan mag het ook uit de TOKO komen. Als u maar iets meebrengt, dat
wij kunnen verdelen.
En als u niets hebt meegebracht en toch mee wilt proeven, wordt er entree geheven van € 5,-- p.p.
Wel tijdig van te voren meedelen aan Elly Ang, dan kunnen wij rekening houden met het eten.

Laten wij er met z’n allen een gezellig snoep/proef - festijn van maken !!
TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 12 DECEMBER 2015 om 14.00 uur !!
Elly Ang

