
 

 

 

 

 

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten, 

 

Ook dit jaar presenteren de welpen van De 25 Sint-Joris met volle enthousiasme de 

befaamde brunch van onze scouts. Wat is er beter dan een ontbijtje op bed? Zeker en vast 

toch wel een brunch geserveerd door onze charmante en zeker ook stoere welpen. 

 

 

De praktische informatie even op een rijtje gezet:  

 

WAT? Er zijn drie menu’s waaruit u kan kiezen: het kindermenu, het klassieke menu en het deluxe 

menu, die respectievelijk 5, 8 en 11 euro kosten.  

1. Kinderontbijt  (5 euro): 1 pistolet, kaas, hesp, confituur, appelsiensap, stuk fruit, thee en 

een zoete verrassing.  

 

2. Klassiek ontbijt (8 euro): 2 pistolets, kaas, hesp, confituur, appelsiensap, stuk fruit, 

yoghurt, hardgekookt ei, thee/koffie en een zoete verrassing. 

 

3. Deluxe ontbijt (11 euro): Bovenop het klassieke ontbijt krijgt u een croissant en een 

glaasje cava of een smoothie.  

 

Het is steeds mogelijk om te kiezen voor een vegetarische optie. Hierbij wordt hesp 

vervangen door kaas.  

 
Extra: Dit jaar kan u ook een extra croissant of chocoladebroodje of beiden bovenop uw menu 

kiezen. Het kost € 1,5 voor een croissant of een chocoladebroodje. Ook kan u steeds 

aanschuiven voor een extra tasje thee of koffie voor €1.  

 

WAAR? De brunch gaat door in de lokalen van de 25, die gelegen zijn aan het Sint-Catharinaplein 1a 

2020 Antwerpen. U kan uw ontbijt ook komen afhalen als u hiervan liever thuis geniet. Het deluxe 

ontbijt kost € 9,5 om mee te nemen, omdat we jammer genoeg geen glaasje cava of een smoothie 

mee kunnen geven. Betalen gebeurt op de brunch zelf.  

 

WANNEER? De brunch zal doorgaan op zondag 17 maart 2019. Ben je een vroege vogel of slaap je 

liever wat uit? Voor ieder wat wils:  

Eerste shift: 9.30u – 11.00u  

Tweede shift: 11.15u – 12.45u  

Inschrijven via volgende link: Google formulier brunch 2019 

 

CONTACT: U kan bestellen tot en met woensdag 13 maart 2019. Voor vragen of problemen kan u 

natuurlijk nog mailen naar kapoenenwelpen@de25.be.  

 

Tot dan!  

De welpen van Scouts De 25 Sint-Joris Kiel.  

https://goo.gl/forms/nwqlL4LrELQM44q93
mailto:kapoenenwelpen@de25.be

