
 
 

 Dendermonde, 12 september 2022 
 

Beste ouders, vrienden, familie en sympathisanten 
 

Op vrijdag 30 september 2022 organiseren wij terug onze jaarlijkse eetavond, die de voorbije jaren jammer genoeg niet kon 

doorgaan. Vanwege de verbouwingen op onze campus vervangen we ons jaarlijks eetfestijn door een take-away, in 

samenwerking met onze vaste traiteur. De opbrengst hiervan gaat naar werkmaterialen voor onze kinderen en de bouw van 

een amfitheater.  

 

Gerechten 

 Vol-au-vent met puree (500 gram – 350 gram) 

 Balletjes in tomatensaus met puree & worteltjes en erwtjes (500 gram – 300 gram) 

 Tongrolletjes (4 stuks / 2 stuks) in Normandische saus met puree (420 gram – 280 gram) 

 Vegetarische pasta (500 gram – 300 gram) 

 Pasta bolognaise (500 gram – 300 gram) 

Bestellen 

 Door middel van onderstaande inschrijvingsstrook en gepast geld. 

 Vóór maandag 26 september. 

Afhalen 

 Vrijdag 30 september 

 Tussen 15u30 en 16u30 aan de groene poort Zuidlaan. 

 Kan ook meegegeven worden met uw kind. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind: ___________________________________________________  klas: __________ 

 

_____ x vol-au-vent    = _____ x 13 euro =  _____ euro 

_____ x vol-au-vent (kind)    = _____ x 10 euro =  _____ euro 

_____ x balletjes in tomatensaus   = _____ x 13 euro =  _____ euro 

_____ x balletjes in tomatensaus (kind)  = _____ x 10 euro =  _____ euro 

_____ x tongrolletjes    = _____ x 17,50 euro =  _____ euro 

_____ x tongrolletjes (kind)   = _____ x 13 euro =  _____ euro 

_____ x vegetarische pasta    = _____ x 12 euro =  _____ euro 

_____ x vegetarische pasta (kind)   = _____ x 10 euro =  _____ euro 

_____ x pasta bolognaise    = _____ x 12 euro =  _____ euro 

_____ x pasta bolognaise (kind)   = _____ x 10 euro =  _____ euro 

 

                                                                                                     Totaal bedrag       =            _____ euro                            

 

� Ik haal de gerechten af na schooltijd.  

� De gerechten mogen meegegeven worden met mijn kind. (Gelieve een sterke zak mee te geven) 



 

 

Gerecht Bereidingswijze  

Vol-au-vent 
 
 
 
 
 
 

 

Plaats het potje + deksel in de microgolfoven op 850W. 

Tijd: 7 minuten (volwassenen)  

         6 minuten (kinderportie) 

Balletjes in tomatensaus 
 
 
 
 

 
 

 

Plaats het potje + deksel in de microgolfoven op 850W. 

Tijd: 8 minuten (volwassenen)  

         6 minuten (kinderportie) 

Tongrolletjes  
 

 
 
 
 

 

 

Plaats het potje + deksel in de microgolfoven op 850W. 

Tijd: 7 minuten (volwassenen)  

        6 minuten (kinderportie) 

Vegetarische pasta met quorn 
 

 
 
 
 
 
 

 

Plaats het potje + deksel in de microgolfoven op 850W. 

Tijd: 7 minuten (volwassenen)  

        6 minuten (kinderportie) 

Pasta bolognaise met gehakt 
 
 
 
 

 
 

 

Plaats het potje + deksel in de microgolfoven op 850W. 

Tijd: 7 minuten (volwassenen)  

        6 minuten (kinderportie) 

 


