Eetfestijn Take Away
Beste ouders,
Ook dit jaar organiseren wij weer een take away, zodat jullie het thuis gezellig
kunnen maken. Dit jaar gaat het door op 04/02/2022.
Met de opbrengst willen we graag extra turnmateriaal aankopen.
U kan een menu voor 2 personen aan €18 of 4 personen aan €28.
In het menu voorzien we als hoofdgerecht pasta met verse saus van het
Spaghetticafé te Asse. U krijgt ook een pak ongekookte pasta en een
dessertje. Hierbij heeft u keuze uit chocomousse of tiramisu.
Ben je toch niet overtuigd van het menu dan is er ook enkel saus te verkrijgen.
Dit jaar kan je ook een fles wijn aankopen voor €12. Je hebt de keuze uit:
Cantina Mabis Oropasso (wit) of Cantina Mabis Neropasso (rood).
Wij bieden 3 mogelijke smaken aan: bolognaise, ham en kaas, tomaat
basilicum. De sauzen zijn vers gemaakt en kan u dus gerust invriezen.
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen tegen
24/01/2022.
Graag betalen via overschrijving op het rekeningnummer: BE45 7341 0614 5489
en als vermelding: take away + naam bestelling
De bestellingen kunnen op 04/02/2022 opgehaald worden aan de schoolpoort
van 15u tot 18u.
Met vriendelijke groeten,
het schoolteam

briefjes tegen 24/01/2022
ophalen op 04/02/2022

saus aan €9 of €12
menu aan €18 of
€28

bolognaise,
ham en kaas,
tomaat basilicum

wijn aan
€12

naam:....................................................
klas:................

enkel saus aan €9 voor 500g en €12 voor 1kg
..........x 500g bolognaise
..........x 500g ham en kaas
..........x 500g tomaat basilicum

..........x 1kg bolognaise
..........x 1kg ham en kaas
..........x 1kg tomaat basilicum

wijn aan €12
..........x wit = €..........

..........x rood = €.........

menu voor 2 personen aan €18
375g ongekookte pasta + 500g saus + 2 desserten ........... x €18 = €...........

menu voor 4 personen aan €28
500g ongekookte pasta + 1kg saus (combineren mogelijk) + 4 desserten
............ x €28 = €.............

keuze voor de menu:
.............. x 375g spaghetti
...............x 375g macaroni

pasta:
............. x 500g spaghetti
............. x 500g macaroni

......... x 500g bolognaise
......... x 500g ham en kaas
......... x 500g tomaat basilicum

saus:
............. x 1kg bolognaise
............. x 1kg ham en kaas
............. x 1kg tomaat basilicum

......... x tiramisu

totaal bestelling: €..............

desserten:
............ x chocomousse

