
Take-away Pastadag
Zondag 30 januari 2022

Ouderraad Vree Wijs Neder

Strook voor de ouderraad

NAAM, adres: Tel.:

Dit jaar organiseert de ouderraad Vree Wijs Neder een “take-away pastadag”! Deze pastadag vervangt de live spaghettidag die niet kan
doorgaan owv COVID-19.
Per persoon mag je tot 3 soorten pasta kiezen om zo je eigen “trio di pasta” samen te stellen; je mag je keuze ook beperken tot 1 of 2 soorten
pasta, het is belangrijk dat je 3 porties doorgeeft. Alle gerechten worden koud geserveerd. Je kan de bestelling afhalen in zaal Nederheem
tussen 9u30 en 12u.Bestellen kan tot en met 24/01/2022.

MENUKAART

Pasta (3 soorten naar keuze) € 11 Wijn 250 ml (rood / wit) € 5
Pastamenu = pasta + wijn + tiramisu € 20 Tiramisu huisbereid € 5

BESTELLING kruis per persoon 1, 2 of 3 soorten pasta aan in onderstaande tabel; kies uit rode of witte wijn; kruis voor het menu pasta + wijn + tiramisu aan

Persoon
Spaghetti
Bolognese

Macaroni
Kaas/hesp

Spaghetti
Carbonara

Penne All’
Arrabiata
(pikant,
veggie)

lasagne
Wijn

(250 mm)
Wit / Rood

Tiramisu Bedrag

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Totaal bestelling: €

TOTAAL
Te betalen (via een envelop met gepast bedrag via je kind in school,of via de brievenbus aan school of via overschrijving op
rekening BE92 7350 2532 0523 met vermelding van naam, adres, telefoonnummer)

€

Inschrijven kan via dit formulier of online: https://forms.gle/6JwdUkHQdvH6jbBU9 (zie fb pagina Ouderraad Vree Wijs)
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Ouderraad Vree Wijs Neder

Strook voor de klant
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Dit jaar organiseert de ouderraad Vree Wijs Neder een “take-away pastadag”! Deze pastadag vervangt de live spaghettidag die niet kan
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Persoon
Spaghetti
Bolognese

Macaroni
Kaas/hesp

Spaghetti
Carbonara

Penne All’
Arrabiata
(pikant,
veggie)

lasagne
Wijn

(250 mm)
Wit / Rood

Tiramisu Bedrag

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Totaal bestelling: €

TOTAAL
Te betalen (via een envelop met gepast bedrag via je kind in school, de brievenbus aan school of via overschrijving op rekening
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