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Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας  τα Κ.Α.Π.Η. του Δήµου Χερσονήσου    

διοργανώνουν  συνεστίαση για τα µέλη του  και τους φίλους του  

την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου   2016  στο κέντρο «ΧΑΤΖΗΣ» στο Κοκκίνη Χάνι  .    
Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 13:00  το µεσηµέρι έως 17.00 το απόγευµα. 

Η εκδήλωση  περιλαµβάνει φαγητό & ζωντανή µουσική µε την ορχήστρα του Γιάννη Λυδάκη. 

ΤοΤοΤοΤο μενού  θα περιλαμβάνει ατομικ μενού  θα περιλαμβάνει ατομικ μενού  θα περιλαμβάνει ατομικ μενού  θα περιλαμβάνει ατομικά ορεκτά ορεκτά ορεκτά ορεκτικάικάικάικά (μπιφτέκι  (μπιφτέκι  (μπιφτέκι  (μπιφτέκι , σου, σου, σου, σουφλέφλέφλέφλέ  μακαρόνι &τυρί   μακαρόνι &τυρί   μακαρόνι &τυρί   μακαρόνι &τυρί  ντολμαδάκια ντολμαδάκια ντολμαδάκια ντολμαδάκια,,,, ντακάκια με ντομάτα και  ντακάκια με ντομάτα και  ντακάκια με ντομάτα και  ντακάκια με ντομάτα και 
φέταφέταφέταφέτα ,  ,  ,  , )  σαλάτα  ανά 4 άτομα  , κυρίως πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό )  σαλάτα  ανά 4 άτομα  , κυρίως πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό )  σαλάτα  ανά 4 άτομα  , κυρίως πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό )  σαλάτα  ανά 4 άτομα  , κυρίως πιάτο (ατομικό) χοιρινό ψητό     στονστονστονστον ξυλόφουρνο με πατάτες φούρνου,  επιδόρπιο  ξυλόφουρνο με πατάτες φούρνου,  επιδόρπιο  ξυλόφουρνο με πατάτες φούρνου,  επιδόρπιο  ξυλόφουρνο με πατάτες φούρνου,  επιδόρπιο 

ανά 4 άτομα (σοκολατόπιταανά 4 άτομα (σοκολατόπιταανά 4 άτομα (σοκολατόπιταανά 4 άτομα (σοκολατόπιτα με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής,  με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής,  με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής,  με παγωτό, ποικιλία φρούτων εποχής, ρακήρακήρακήρακή).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, νερά, ).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, νερά, ).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, νερά, ).    Συμπεριλαμβάνονται κρασί χύμα, νερά, 
αναψυκτικά σε ελεύθερη κατανάλωση.αναψυκτικά σε ελεύθερη κατανάλωση.αναψυκτικά σε ελεύθερη κατανάλωση.αναψυκτικά σε ελεύθερη κατανάλωση. 

ΤιμήΤιμήΤιμήΤιμή  πρόσκλησης   12    πρόσκλησης   12    πρόσκλησης   12    πρόσκλησης   12  €€€€    

Όσα µέλη , επιθυµούν να συµµετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι  

την Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου, προκαταβάλλοντας  το ποσό  µε την εγγραφή . 

Όσοι επιθυµούν να µεταβούν στο κέντρο µε δικά τους οχήµατα παρακαλούνται να το δηλώσουν.  Σας 

ενηµερώνουµε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγµής δεν επιστρέφονται τα χρήµατα. 

Ο Δήµος Χερσονήσου θα διαθέσει λεωφορείο για την µεταφορά σας,  ώρα αναχώρησης από το  

Λιµ. Χερσονήσου θα είναι 12:30 το µεσηµέρι από το Κ.Α.Π.Η.  

Τα µέλη των υπόλοιπων δηµοτικών ενοτήτων , θα ενηµερωθούν εγκαίρως για την ώρα αναχώρησης ή 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Κ.Α.Π.Η. στο τηλ. 28970 22 0 14. 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    

Αθανάσιος Καλαϊτζάκης 

 


