Zaterdag 06 oktober

Uitnodiging

van 16.00 tot 19.30

Zondag 07 oktober
van 11.30 tot 14.30
en van 16.30 tot 19.30
Wij serveren
Mosselen € 18
Vegetarische spaghetti € 10
Frikadellen met krieken € 8
!NIEUW! KiDS-menu € 7
U kan ons bereiken tijdens de schooluren op het nummer
03/484.41.68
of via mail

secretariaat@basisschoolimpuls.be

frikadellen met krieken en ijsje
of
kinderspaghetti en ijsje

Graag vooraf inschrijven
Betaling ter plaatse
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Wij organiseren voor de veertiende maal een mosselfeest. Op zaterdag 06 oktober en zondag 07oktober laten de mensen van de oudervereniging en
de leerkrachten hun kook-& serveerkunsten zien.
Dit jaar kopen we met de opbrengst laptops aan die we kunnen gebruiken in de klas.
Om de school te steunen kan u met onderstaande brief uw bestelling plaatsen.

Inschrijvingsformulier voor ……………………… personen
Naam: ……………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………..
……………… x mosselen met brood - € 18
……………… x vegetarische spaghetti - € 10
……………… x frikadellen (6 stuks) met krieken - € 8
……………… x KIDS-menu frikadellen met krieken en ijsje - € 7
……………… x KIDS-menu kinderspaghetti en ijsje - € 7
Wij reserveren voor:
Zaterdag 06 oktober
O tussen 16.00 en 19.30
Zondag 07 oktober
O tussen 11.30 en 14.30
O tussen 16.30 en 19.30
Gelieve de bestelling ten laatste binnen te brengen op woensdag 03 oktober 2018.
Graag ter plaatse betalen.
Dankuwel!
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