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May food workshops
Tentative dates for the May food workshops are as follows; Monday, May 6 potato prep. Starting at
about 9:30 helpers are needed to form potato balls. Pyrohy will be made on Tuesday, May 7.
Holubtsi will be made on Tuesday, May 14.
If you can help, please do. We look forward to seeing you. Refreshments and lunch will be provided.
Notice of Price Increase
Due to the increase of inflation costs, effective the month of May, there will be a price increase for the
sale of pyrohy and cabbage rolls.
The price will be $9 per dozen for each.
Sunday, May 12 – Mother’s Day High Tea @ 11a.m.
Plans are underway for our Mother’s Day High Tea. A variety of sandwiches, sweets, tea and door
prizes will be available.
Tickets are $12 per person. Seating is limited, no tickets will be available at the door.
Put on your fancy hat and join us for a fun afternoon!
Saturday, May 25 – Rummage Sale @ 8a.m.
The tentative date for our spring rummage sale is Saturday, May 25 th.
We can only accept Items that are in good, clean working condition!
Rummage can be dropped off at the Centre Monday to Friday.
Thursday, June 6 – All-you-can-eat Pyrohy Fundraiser Luncheon
Looking forward to taking advantage of warmer weather, this year’s All-you-can-eat Pyrohy fundraiser
luncheon is scheduled for Thursday, June 6.
A variety of pyrohy will be available to eat in. Take-out orders will be limited to 18 pyrohy per person.
The cost is $15 per person.

Заготовка харчів у Травні. Потрібна допомога!
Картопля – в Понеділок,06 та 27 травня в 9:30 ранку.
Вареники – у Вівторок, 07 та 28 травня.
Голубці – у Вівторок, 14 травня.
Обідня перекуска. Сподіваємось на Вашу поміч.
Будь ласка, приходьте допомогти – ми завжди раді і вдячні Вам.
Повідомлення про підвищення ціни.
У зв’язку з підвищенням інфляції, ціни на продаж вареників та голубців в Травні місяці
,будуть підвищенні до $9 за 12 (дозен).
Неділя, 12 Травня о 11: 00 - Чайок до дня Матері.
Приєднуйтесь до нас на чайок присвячений Дню Матері. Будуть різноманітні канапки,
солодка випічка і напої. Також буде стіл з розіграшними подарунками. Квитки $12 від
особи. Місця обмежені просимо придбати квитки заздалегідь.
Вдягніть свої святкові капелюшки і приємно проведіть свій час.
Субота, 25 Травня о 8 ранку – Весняна Розпродаж Речей
Розпочинаючи весняне прибирання, просимо пам’ятати про нашу весняну продаж, яку
заплановано на кінець Травня. Речі в чистому і доброму стані можете приносити в
Український Центр з 8 00 ранку до 4:00 поп від Понеділка по П’ятницю. БУДЬ ЛАСКА НЕ
ПРИНОСІТЬ ОДЯГ! Щиро дякуємо за вашу підтримку.
Все, що ви зможете з’їсти – вареничний обід -Четвер,06 Червня
Наш популярний вареничний обід відбудеться у Четвер, 06 Червня. Ви зможете
поласувати вареники класичні картопляні з сиром, вареники з капустою, а також вареники
з фруктами. Вартість квитка – $15 . Можна придбати зі собою на виніс 18 вареників за 1
квиток.

PLEASE CHECK THE CALENDAR FOR EVENTS

