
Bestelstrookje schoolfeest 2017 Naam: ………………………………………       Klas:……………… 

Volwassenen:   Gevuld varkenshaasje met frieten, saus en groenten:  .... x €16 (kas: €17) = €…… 

          Gepocheerde zalm met frieten, saus en groenten: …… x €18 (kas: €19) = €…… 

Alternatief menu:  Koude vegetarische pasta    …… x €14 (kas: €15) = €…… 

Kinderen:   Balletjes in tomatensaus met frieten en groenten: …… x € 7  (kas: €8) = €…… 

Kleuters:   Balletjes in tomatensaus met frieten en groenten: …… x € 4  (kas: €5) = €…… 

       TOTAAL:                                         = € ........ 

Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.  

Tarieven  voorverkoop gelden tot dinsdag 2 mei 2017 
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