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Dag iedereen! 

De feestdagen komen er aan en het bestuur van Kajong is druk in de weer met het 

voorbereiden van de eerste grote activiteit van het jaar 2020! We organiseren een eetfestijn 

met als thema frieten, HEEL VEEL FRIETEN! 

Loopt het water al uit je mond? Op het menu staan verschillende keuzegerechten: waaronder 

biefstuk, zalm, vidée, hamburger en veggieburger. 

Net zoals de afgelopen jaren bieden wij jullie opnieuw een VIP-pakket aan! 

Ons VIP-pakket omvat een glaasje bubbels of fruitsap met olijven, keuzegerecht met frieten à 

volonté en een slaatje, dessert en 2 consumpties naar keuze. 

Bewaar zeker nog een plaatsje in je buik, want voor het dessert heb je de keuze tussen 3 

verschillende lekkernijen: chocomousse, rijstpap of tiramisu. De keuzes geef je aan in het 

inschrijvingsformulier. 

Na het oppeuzelen van al dat lekkers, kan je nog gezellig napraten. Je hoeft niet direct naar 

huis te gaan, er is voldoende plaats voor iedereen! 

Hieronder vinden jullie meer informatie over het eetfestijn. 

Wanneer? Zaterdag 1 februari 2020 

Waar? KIDS-Hasselt (Forum) 

Borggravevijverstraat 9 

3500 Hasselt 

(Grote parking via Nieuwe-Heidestraat, op de parking zijn er wegwijzers 

voorzien tot aan het forum) 

Hoelaat? Frieten  van 17u00 tot 20u00. Daarna blijven de deuren geopend. 

Prijzen Friet met biefstuk € 16 VIP-pakket: € 24 

Friet met zalm € 15 VIP-pakket: € 23 

Friet met vidée € 14 VIP-pakket: € 22 

Friet met hamburger € 13 VIP-pakket: € 21 

Friet met veggieburger  € 13 VIP-pakket: € 21 

Dessert € 3 
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Hoe inschrijven? Inschrijven kan via onze website www.kajong.be  

Deadline Inschrijven kan tot en met zondag 26 januari 2020. 

Betaling BE78 1030 5625 2186 met de vermelding Naam, aantal personen,  

eetfestijn. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via 

info@kajong.be en hopelijk tot dan! 

Vele groetjes van jullie favoFRIETE bestuur, 

Dieter, Evelien, Marie en Stephanie 
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