SDVILLESTRO
COMIDA DE NADAL
Ben queridos xogadores/as, pais e nais/familiares/socios/as e colaboradores da S.D. Villestro.
Un ano máis estase estase a organizar por parte do Club unha nova edición da Festa de Nadal, que nesta
ocasión será xantar.
O día e hora elixido será o VENRES 6 de decembro ás 13:30 h., no Restaurante Los Robles.
Coma sempre, haberá agasallos e sorteos entre os que asistan e como grande novidade desta edición,
teremos actividades complementarias para os máis pequenos coma inchables, talleres de artesanía,
etc. Todo con monitores que levarán a cabo as actividades.
Como non podía ser doutra maneira, a música porá o punto e final a esta velada e contarase no salón
cun servizo de bar para todos aqueles que non poidan pasar este día sen tomar unha copa á súa saúde e
á da S.D. Villestro.
Para esta xornada contaremos con 2 menús.
MENÚ PARA ADULTOS

MENÚ PARA NENOS

(dende a categoría Cadete en diante)

(de categoría Infantil a Biberón)

Entrantes

Entrantes variados

Fideos con marisco

Milanesa de polo con patacas

Codillo ao forno con patacas

Postre,

Postre

Refrescos/Augas.

Viños/Refrescos/Auga.

Prezo menú adultos 20,00 €.

Prezo menú nenos: 10,00 €.
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Co fin de facilitar a labor da organización, RECOMÉNDASE SE SIGAN OS SEGUINTES PASOS:



Entregar a folla de inscrición debidamente cuberta e o diñeiro (a ser posible xusto) os
seguintes días: xoves 28, venres 29 de novembro e luns 2 de decembro, en horario de 19:00 a
21:00 nas oficinas do campo de fútbol, onde se lles entregarán os tíckets de asistencia.
Data límite da inscrición luns 2 de Decembro. Posterior a esta fecha incrementarase o prezo
do menú en 5 euros ata o 4 de decembro. A partir desta última non se inscribirá a ninguén.

-------------------------------------------------------------------------------------

N.I.F. G-1
5478555

Nome dos asistentes:

ADULTOS NENOS

Prezo

TOTAL ADULTOS que asisten á comida........ ______ x 20 € .................... Total ________ €
TOTAL NENOS que asisten á comida........................ _______ x 10 € ...... Total ________ €
TOTAL A PAGAR___________ €
SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO
CIF G. 15478555
Lugar de Tras Igrexa nº 18 (Villestro), 15.896 Santiago de Compostela
e-mail: sdvillestro@yahoo.es

