Sinte-Mariaschool
Brasserie Marie
Dit jaar kunnen we jullie in oktober eindelijk opnieuw uitnodigen voor ons jaarlijks eetfestijn. We heten
jullie dus van harte welkom op “Brasserie Marie”!
Op zondag 2 oktober kunnen jullie, samen met het ganse gezin, van onze heerlijke gerechten komen
smullen in de Ludwinazaal.
Dit jaar kan je komen proeven van vol-au-vent of stoofvlees met frietjes, of een hamburger met
broodje, groenten en frietjes. Voor de vegetariërs voorzien we een veggieburger met broodje, groenten
en frietjes. Voor de kinderen bieden we nog steeds currryworst met frietjes aan.
Eerst even lekker genieten van een aperitief? We bieden dit jaar voor het eerst een portie warm
gemengd (12 stuks) aan. Perfect om samen te delen!
Om je maximaal in de watten te leggen bieden wij dit alles aan tegen
democratische prijzen.

VZW KOMO - Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen - ondernemingsnummer 870.585.094

Volwassenen
Portie warm gemengd

Kind
€8,00

Vol-au-vent met frietjes*
Stoofvlees met frietjes*
Hamburger met broodje,
groenten en frietjes*
Veggieburger met broodje,
groenten en frietjes*
Curryworst met frietjes*

€18,00
€18,00

€13,00
€13,00
€16,00
€16,00
€8,00

Dessert:
Chocomouse, rijstpap, tiramisu
en gebak
Ijs:
Cornetto en waterijs

€4,00
€2,00

Drankkaarten

€5, €10 of €20

*Alle gerechten zijn inclusief groenten en sauzen.
Kortom alles voor een geslaagd etentje!
Voor al dit lekkers kan je terecht in het Ludwinahuis vanaf 11.30 uur, de laatste gerechten worden om
18 uur geserveerd. Ons team zal doorlopend in de weer zijn zodat jullie tijdens deze eetdag volop
kunnen genieten.
Komt het water je al in de mond? Aarzel dan niet om in te schrijven.
Geef je bestelling door via bijgevoegd bestelformulier of via het google formulier.
Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot en met vrijdag 23 september
Schrijf na je bestelling het bedrag van je bestelling over op rekeningnummer van de school:
BE 62 0014 4129 0361 – met als mededeling: “Brasserie Marie – naam en voornaam besteller”.
Scan deze code of gebruik onderstaande link:
https://forms.office.com/r/4Z6R32bqgh
Smakelijke groetjes,
het ganse Sinte-Mariateam

Sinte-Mariaschool

www.sintemariaschool.be

Zwarte Leeuwstraat 18

info@sintemariaschool.be

2820 Bonheiden

T 015 55 12 27

Bestelformulier ‘Brasserie Marie’
Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot en met vrijdag 23 september
De familie ………………………………………………………………………….…. (naam),

VZW KOMO - Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen - ondernemingsnummer 870.585.094

……………………………………………………….…………………………………. (e-mailadres) bestelt:
Aperitief
Portie warm gemengd

Aantal

Prijs
€8,00

Gerechten volwassenen
Vol-au-vent met frietjes

Aantal

Prijs
€18,00

Stoofvlees met frietjes

€18,00

Hamburger met broodje,
groenten en frietjes
Veggieburger met broodje,
groenten en frietjes
Gerechten kinderen
Vol-au-vent met frietjes

€16,00

Stoofvlees met frietjes

€13,00

Curryworst met frietjes

€8,00

Dessert en ijs
Chocomousse

€16,00

€13,00

Aantal

Prijs
€4,00

Rijstpap

€4,00

Tiramisu

€4,00

Gebak

€4,00

Cornetto

€2,00

Waterijs

€2,00

Drankkaarten
Drankkaart

Aantal

Prijs
€5,00

Drankkaart

€10,00

Drankkaart

€20,00

Totaal
Schrijf na je bestelling het bedrag van je bestelling over op rekeningnummer van de school:
BE 62 0014 4129 0361 – met als mededeling: “Brasserie Marie – naam en voornaam besteller”.
Handtekening besteller
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