
Chiro Beverlo organiseert:  

 Kaas en Wijn avonden 2021 
  

Wanneer?  
Vrijdag 15 oktober vanaf 19u  
 
Zaterdag 16 oktober vanaf 19u  
   + afhaal vanaf 15u – 21u mogelijk  
 

Waar?  
Zuidstraat 53, 3581 Beverlo 
  

Wat is het precies?  
Kaas en Wijn avonden is een concept dat binnen de Chiro van Beverlo zijn 
41e editie kent. Op deze avonden kunnen jullie komen genieten van lekkere 
wijn en zelfgemaakte kaaskroketten (door niemand minder dan Annie) of 
kaasschotels. Er heerst een zeer gezellige sfeer in ons Chiro heem door de 
mooie decoratie en het lekkere eten bij kaarslicht.              
Voor de kindjes voorzien wij ook de een zaaltje om film te kijken.  
 

NIEUW SINDS DIT JAAR!! 
Moesten jullie op de een of andere manier niet aanwezig kunnen zijn op 
onze Kaas en Wijn avonden, niet getreurd. Door het succes van vorig jaar 
bestaat er nu ook de mogelijkheid om op voorhand een bestelling door te 
geven om dan op zaterdag (tussen 15u -21u) af te halen, zodat jullie thuis 
kunnen genieten van de kaas en wijn. Komt u niet toe met 1 formulier? 
Geen zorgen u kan extra formulieren afdrukken op onze site 
(www.chirobjevel.be), bij het afgeven vullen wij dan het bestelnummer in.   
 
De betaling vindt plaats op voorhand bij het afgeven van dit papier. 
(cash of met payconiq)  

 
Als u een bestelling wilt plaatsen moet u dit briefje ten laatste op 

woensdag 6 oktober bij iemand van de leiding of op de Chiro 
binnenbrengen. 

 

Afhalen (kruis het best passende aan)  

• Zaterdag 16/10      

 15u – 16u     

 16u – 17u        

 17u – 18u   

 18u – 19u 

 19u – 20u        

 20u – 21u 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

Bestelnummer =   Bestelnummer =   



TOTAAL =  …………………. TOTAAL =  …………………. 

Afhaalformulier 
(ten laatste 6 oktober afgeven aan de leiding) 

Flessen rode wijn    

1. Springbok Shiraz Cabarnet Sauvignon             ………… X 12 euro = …………….. 

2. Springbok rood klein (25 cl)              ………… X 4.5 euro = ……………. 

3. McGuigan Estate Merlot              ………… X 12 euro = ……….……. 

4. Le Grand Noir Merlot (Pays d’Oc)            ………… X 14 euro = …………….. 

5. Tenute Rossetti Rosso Toscana            ………… X 14 euro = …………….. 

6. Brunilde Di Menzione               ………… X 19 euro = …………….. 

Flessen witte wijn  

1. Ventouse Moelleux (zoet)             ………… X 12 euro = …………….. 

2. JP Chenet medium sweet (25 cl) (zoet)            ………… X 4,5 euro = ……………. 

3. Springbok wit klein (25cl) (droog)            ………… X 4,5 euro = ……………. 

4. Petit Benard Chardonnay (droog)            ………… X 12 euro = …………….. 

5. L’Impossible Chardonnay (droog)            ………… X 13 euro = …………….. 

6. Le Grand Noir Voignier (droog + zoetig)            ………… X 14 euro = …………….. 

7. Le Grand Noir Sauvignon Blanc (Pays d’Oc) (droog)    ………… X 14 euro = ……………..            

Fles Rose Le Grand Noir Rose (Pays d’Oc)           ………… X 14 euro = …………….. 

Cava Masia de la Luz                   ………… X 16 euro = …………….. 

Eten  

• Kaaskroketten ongebakken (2 stuks)  …………… X 3 euro = …………………. 

• Kaasschotel (1 pers.) + 1/2 stokbrood  …………… X 12 euro = ……………….. 

• 1 stokbrood      …………… X 2 euro = ……………….   

• 1/2 stokbrood     …………… X 1 euro = …………………. 

Desserts 

• Chocomousse     …………… X 2 euro = ……………….     

• Rijstpap      …………… X 2 euro = ……………….  

Speciaal sfeerpakket !!!   …………… X 3 euro = …………………. 

 → Gratis bij een bestelling vanaf 50 euro  
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