
Spaghettidag
zondag 23 sept 2018

Zaal Het Veen, Veenderweg 48, 3550 Heusden-Zolder 

Kinderspaghetti :        
Spaghetti bolognaise :    
Vegetarisch / vegan spaghetti :   

Coupe dame blanche :                                
Coupe dame blanche vegan / lactose vrij :  
Kinderijsje : 

Totaal:                               

..... x €8 = €.....
..... x €12 = €.....
..... x €12 = €.....

..... x €5 = €.....

..... x €5 = €.....

..... x €2 = €.....

= €.....
  

                      
Tijdstip:    
                           

 11u30 - 13u30
 13u30 - 15u00
 17u00 - 19u00
 19u00 - 20u30

                      

Inschrijven kan door de inschrijfstrook te overhandigen aan Elien Janssen of een 

mailtje van je bestelling door te sturen naar eliengoeshawaii@gmail.com. Gelieve het 

bedrag vooraf cash te betalen bij het inleveren van de inschrijfstrook of te storten op 

het volgende rekeningnummer: BE60 1325 4852 8270 (met vermelding: eetdag + 

naam).

Voornaam + naam:    ...............................................................................
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Gelieve dit gedeelte voor jezelf te houden en mee te brengen op de spaghettidag.                           Gelieve dit gedeelte aan Elien te bezorgen 
of de inschrijving te mailen naar eliengoeshawaii@gmail.com                          

Gelieve in te schrijven voor 17 sept 2018.                           Gelieve in te schrijven voor 17 sept 2018.                           


