Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van
de Vietnamese Martelaren te Nederland

V.v.: Thư Mời Gọi Đặt và Mua Hàng dịp lễ
Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18.09.2022 để giúp gây quỹ
và duy trì các sinh hoạt trong giáo xứ chúng ta
Kính chào Quý Ông Bà, Qúy Anh Chị Em và Qúy Bạn Hữu,
Kính chào bình an.
BĐH Giáo Xứ Việt Nam tại Hòa Lan xin được phép gửi đến Quý Ông Bà và
Anh Chị Em lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành cho những đóng
góp mà quý vị đã liên tục giúp cho giáo xứ.
Giáo xứ vô cùng biết ơn tất cả qúy vị làm hàng, bán hàng cũng như những
quý vị mua hàng với giá ủng hộ để giúp gây qũy giáo xứ và phát huy các
sinh hoạt của giáo xứ vào những dịp lễ chung của giáo xứ. Giáo xứ rất cần
sự cộng tác và tấm lòng quảng đại của tất cả mọi người.
Nhân dịp Mừng lễ Bổn Mạng GX ngày 18 tháng 09 năm 2022 sắp tới, kính
mời qúy vị đặt mua những mặt hàng sau đây:
Vịt quay

€ 17,00 p/stuk

Bánh bao chỉ

€ 1,50 p/stuk

Chả lụa

€ 7,00 p/stuk

Bánh gai

€ 1,50 p/stuk

Chả chiên

€ 7,00 p/stuk

Bánh mì thịt

€ 3,50 p/stuk

Chả chiên bì

€ 7,00 p/stuk

Bánh giò

€ 2,20 p/stuk

Nem chua

€ 5,50 p/stuk

Bánh “chưng” nhỏ

€ 2,20 p/stuk

Bánh cuốn không nhân € 10,00 p/kg

Bánh da lợn

€ 1,50 p/stuk

Bánh cuốn có nhân

Bánh phu thê

€ 1,50 p/stuk

€ 12,00 p/kg

Bánh bông lan cuốn nhân creme Vanille (10-12 phần) € 15,00 p/stuk
Bánh bông lan cuốn nhân chanh dây (10-12 phần) € 15,00 p/stuk
Bánh bông lan lá dứa cuốn nhân creme Vanille (10-12 phần) € 15,00 p/stuk
Bánh bông lan cuốn nhân creme sầu riêng (10-12 phần) € 17,50 p/stuk
Bánh bông lan cuốn nhân creme và trái cây (aardbei of framboos) € 17,50 p/stuk
Vì số lượng hàng có giới hạn, xin quý vị vui lòng đặt mua trước ngày
13-09-2022.
Quý vị có thể đặt hàng qua WhatsApp / Viber của:
Anh Huy (Almere) 06 -23 11 71 22 hoặc
Chị Mai (Almere) 06 - 50 69 64 00
Địa chỉ giao hàng: Nhà thờ Heilig Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen
Thời gian giao hàng: Sau Thánh lễ.
Xin chân thành cảm ơn cho tấm lòng quảng đại và tình yêu thương của qúy
vị,
Ban Điều Hành-Giáo xứ

