Wezel, 27/8/2019

Schoolrestaurantdag zondag 29 september 2019
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse schoolrestaurantdag. U kan online reserveren via
www.basisschoolwezel.be of door onderstaande strook met gepast geld (via een leerling) op
het bureel binnen te brengen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 20 september. Alvast
bedankt!
Onze restaurantdag gaat door in de turnzaal. Alle gerechten worden vers bereid door de
keukenploeg van het oudercomité. We serveren een warm buffet: tomatensoep met balletjes,
varkenshaasje met champignonroomsaus, vispannetje, balletjes in tomatensaus, videe,
stoofvlees met abdijbier, curryworst, puree, kroketten, frieten, bloemkool-broccoli mix en
koud buffet. Als afsluiter kan u kiezen tussen fruitsla met ijs, rijstpap, chocomousse en vers
ijs. We bieden een vegetarisch alternatief aan, indien u dit aanduidt op de inschrijvingsstrook.
Traditiegetrouw bieden we ook de mogelijkheid om menu’s af te halen. Via deze weg willen
we nog meer mensen de kans bieden te genieten van ons heerlijk middagmaal en zo
tegelijkertijd onze school te steunen. Op de achterzijde vindt u een overzicht van de
afhaalmenu’s met inschrijvingsstrook.
Met vriendelijke groeten
Schoolteam Basisschool Wezel
----------------------------------inschrijvingsstrook buffet ----------------------------------------------Schoolrestaurantdag Basisschool Wezel

zondag 29 september 2019

… x volw. (€ 17)

= € ……

… x kind t.e.m. 12 jaar (€ 8)

= € …….
__________

Totaal te betalen
Keuze dessert ….
….
….
….

x
x
x
x

We komen vanaf
O 11.30 uur
O 12.30 uur
O 13.30 uur

= € …….

fruitsla met vers ijs
Vegetarisch: …. personen
rijstpap
chocomousse
Extra plaats(en) te voorzien: …….
vers ijs

Naam:

………………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………..

Telefoon:

………………………………………………………………..

BUFFET

Wij bestellen voor het buffet

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

Vrije Basisschool Wezel - Keiheuvelstraat 7A - 2400 Mol
tel. (014) 81 03 16
vzw Katholiek Onderwijs Mol

contact@basisschoolwezel.be
J. Calasanzstr. 2

2400 Mol

ond.nr. 430285367

Wezel, 27/8/2019

Afhaalmenu’s schoolrestaurantdag

zondag 29 september 2019

Afhaalmenu 1 : € 15,50
Tomatensoep met balletjes
Varkenshaasje met champignonroomsaus
met warme groenten en puree
Fruitsla, rijstpap of chocomousse

Afhaalmenu 4 : € 12,50
Tomatensoep met balletjes
Stoofvlees met een slaatje en puree
Fruitsla, rijstpap of chocomousse

Afhaalmenu 2 : € 15,50
Tomatensoep met balletjes
Vispannetje met puree
Fruitsla, rijstpap of chocomousse

Afhaal-kindermenu 5 : € 7,50
Tomatensoep met balletjes
Videe met een slaatje en puree
Fruitsla, rijstpap of chocomousse

Afhaalmenu 3 : € 12,50
Tomatensoep met balletjes
Videe met een slaatje en puree
Fruitsla, rijstpap of chocomousse

Afhaal-kindermenu 6 : € 7,50
Tomatensoep met balletjes
Balletjes in tomatensaus met puree
Fruitsla, rijstpap of chocomousse

Noot:
1. De menu’s kunnen afgehaald worden aan de turnzaal van de school
van 11.30 tot 12.30 uur.
2. De afhaalmenu’s kunnen opgewarmd worden in een microgolf.
-----------------------------------inschrijvingsstrook afhaal -------------------------------------------

AFHAAL

Wij komen op zondag 29 september tussen 11.30 en 12.30 uur volgende bestelling afhalen:
….. x afhaalmenu 1 (€ 15,50)

= €…

(… x fruitsla … x rijstpap … x chocomousse)

….. x afhaalmenu 2 (€ 15,50)

= €…

(… x fruitsla … x rijstpap … x chocomousse)

….. x afhaalmenu 3 (€ 12,50)

= € ….

(… x fruitsla … x rijstpap … x chocomousse)

….. x afhaalmenu 4 (€ 12,50)

= € ….

(… x fruitsla … x rijstpap … x chocomousse)

….. x afhaalkindermenu 5 (€ 7,50) = € …..

(… x fruitsla … x rijstpap … x chocomousse)

….. x afhaalkindermenu 6 (€ 7,50) = € ….

(… x fruitsla … x rijstpap … x chocomousse)

_________________________
Totaal te betalen

=

€ …....

Naam : ………………………………………

Telefoon : ……………………

Adres : …………………………………………………………….…………………….…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrije Basisschool Wezel - Keiheuvelstraat 7A - 2400 Mol
tel. (014) 81 03 16
vzw Katholiek Onderwijs Mol

contact@basisschoolwezel.be
J. Calasanzstr. 2

2400 Mol

ond.nr. 430285367

