
Heerlijke Verse Pizza & Pasta!  

Heerlijk toch zo’n pizza of pasta na de voetbaltraining of tijdens de winteravonden.  
De trainersstaf biedt u verschillende soorten ambachtelijk bereide pizza’s & pasta’s aan. 
Kies & betaal nu.  
Afhalen kan op 2/12 tussen  
17u-18u in de  kantine.  

Duid hier uw keuze en aantallen aan:

(strook om te bewaren en MEEBRENGEN BIJ DE AFHALING) 
PIZZA’s - 8 euro/stuk PASTA’s - 8 euro/stuk 
…. x Margherita voor kinderen (17cm) 5 euro	 	 ….x Spaghetti Bolognese (500 gr) 

…..x Ham/champignon (30cm)                     	 	 ….x Spaghetti Bolognese Halal (500gr)

…..x Hawai (30 cm)                                       	 	 ….x Lasagne bolognese (400 gr) 

…..xVegetarisch (30 cm)                                     	 	 ….x Lasagne Bolognese Halal (400gr) 

…..x Scampi (30 cm)                                            		 ….x Macaroni ham/kaas (400 gr)

…..x Spek (30 cm)

…..x 4-kazen (30 cm)

TOTAALPIZZA’s : ……. euro                               TOTAALPASTA’s : …….  euro 
Verse Pizza’s: min3 dagen vanaf levering (op +3°C)                            Bewaring Verse pasta, sauzen: min 10 dagen vanaf levering( op +3°C)  

Uw gegevens:
Naam: …………………………………………………………………………
Ploeg U: …………………..
email: ……………………

 

(strook om af te geven samen met UW BETALING) 
PIZZA’s - 8 euro/stuk PASTA’s - 8 euro/stuk 
…. x Margherita voor kinderen (17cm) 5 euro	 	 ….x Spaghetti Bolognese (500 gr) 

…..x Ham/champignon (30cm)                     		 	 ….x Spaghetti Bolognese Halal (500gr)

…..x Hawai (30 cm)                                       		 	 ….x Lasagne bolognese (400 gr) 

…..xVegetarisch (30 cm)                                     	 	 ….x Lasagne Bolognese Halal (400gr) 

…..x Scampi (30 cm)                                            	 	 ….x Macaroni ham/kaas (400 gr)

…..x Spek (30 cm)

…..x 4-kazen (30 cm)

TOTAAL PIZZA’s : ……. euro                                        TOTAAL PASTA’s : …….  euro 

Uw gegevens:
Naam: …………………………………………………………………………
Ploeg U: …………………..
email: ……………………

Uw reservatie is enkel geldig bij onmiddellijke en gepaste betaling. 
Gelden afgeven in een gesloten envelop aan de trainer van uw 
kind. Betaling VOOR 25 november.  
AFHALING op 2/12 tussen 17u - 18u in de kantine

Perfect bewaarbaar dankzij verse ingrediënten!

Ambachtelijke bereiding!

Buon Appetito!


