zondag 6 juni 2021

Kwb Take Away

Normaal zou ons Zomerbuffet op deze datum doorgaan, maar omwille van de Coronahistorie
kozen we opnieuw voor de take away formule, die intussen al wel bekend is.
U kan uw gerechten bestellen tot dinsdag 1 juni op de volgende wijze:

1. U bezorgt de onderstaande bestelbon (samen met de bon van 5 euro, indien u die gebruikt)
ingevuld terug bij één van de volgende personen (hetzij op papier, hetzij via mail):
Freddy De Visscher

freddy.devisscher@telenet.be

tel.: 02/ 356 47 52

(tussen 9u en 11u)

Guy Nechelput

guynechelput@telenet.be

tel.: 02/ 356 45 29

(tussen 14u en 17u)

Hans Carlier

hans.carlier@telenet.be

tel.: 02/ 360 21 81

(tussen 19u en 22u)

2. U betaalt vooraf de juiste som op rekening nummer BE23 7995 5015 4191 van KWB SintMartinus Halle met vermelding van de naam die u op de bestelbon plaatste.
U mag uw bon van 5 euro inbrengen (deze stond in de raak van januari 2021), mits afgifte
tegelijk met de bestelling en vermelding van uw naam en lidnummer op de bon.
3. U haalt uw bestelling af in het O.L.Vrouw Centrum – Ninoofsesteenweg 7, Halle op zondag 6
juni tussen 11u30 en 12u30 (op het gelijkvloers via het raam)

BESTELBON (ten laatste op dinsdag 1 juni bestellen)
GERECHTEN / DRANKEN

Prijs /st.

Aantal

Totaal

VOORGERECHTEN

Aspergesoep (halve liter)
Aspergesoep (liter)
3 soorten paté met uienconfijt & garnituur
Zalm belle vue met garnituur en sauzen (mayonaise, cocktail)

3,00 €
6,00 €
9,50 €
12,00 €

HOOFDGERECHTEN

4 Tongrolletjes met Oostendse saus, garnituur en puree
4 sneden varkensgebraad met archiducsaus, gegratineerde
aardappelen en worteltjes met erwtjes

18,00 €
16,00 €

NAGERECHTEN

Eclair
Tartelette met aardbeien

3,00 €
4,00 €

DRANKEN

Fles Cava
Fles Witte wijn
Fles Rode Wijn

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Op mijn bon van 5 euro noteer ik mijn naam en KWB lidnummer,
Ik trek de 5 euro hier af en bezorg de bon samen met mijn bestelling.

TOTAAL
MIJN GEGEVENS
Naam: ........................................................................................................................................................................
Adres:

........................................................................................................................................................................

Tel.: ..........................................E-mail: ..................................................................................................................
 Ik kom mijn bestelling afhalen.
 Ik wens dat de bestelling geleverd wordt.

