Afdeling ‘s-Herenelderen

Omdat de coronaregels haast niet haalbaar zijn om de Italiaans middag in ons buurthuis te laten doorgaan,
hebben wij besloten om het anders aan te pakken.
Jullie kunnen een of meerdere gerechten aanduiden die jullie wensen te bestellen.
Iedere portie is veilig verpakt en weegt ongeveer 300 gram voor de volwassenen en 200 gr voor de kinderen.
Brood en kaas zijn inbegrepen en voor iedere persoon is er nog een verrassing.
Wij komen dan tussen 11:00 uur en 12:00 uur uw bestelling aan huis leveren. Natuurlijk houden wij rekening
met de geldende veiligheidsmaatregelen van de overheid. Afhalen kan ook vanaf 11 uur aan de achteringang
van buurthuis Aldor.
Gelieve te vermelden of u komt afhalen of niet, onderaan het bestelformulier.
Wij vragen enkel, indien mogelijk, een tafeltje of iets dergelijks aan de deur te zetten waar wij u bestelling op
kunnen zetten. Wij bellen aan en zetten een paar stappen achteruit zodat wij zeker de nodige afstand kunnen
bewaren. We dragen ook een mondmasker en handschoenen zodat uw veiligheid optimaal gegarandeerd is.
De prijs per portie voor leden en gezinsleden is 10 € (groot) en voor kleine eters en kinderen tot 10 jaar 8 €
(klein).
Voor niet-leden is dat 12 € (groot) en kleine eters en kinderen tot 10 jaar 10 € (klein).
Inschrijven kan tot 3 augustus door onderstaande strook in te vullen, en het verschuldigde bedrag over te
schrijven op rekeningnummer BE24 7353 3900 0638 met vermelding van Italiaanse middag,uw naam en adres,
aantal personen en aantal gerechten, of het ingevulde strookje , samen met het verschuldigde bedrag, af te
geven aan een van de bestuursleden..

Nico Stevens: 012/231671 of 0477/470592

Voor foto’s en info activiteiten:

Paul Vrijens: 0494/438018 of vrijensvantilt@gmail.com

bezoek onze website:

http://s-herenelderen.landelijkegilden.be

Dirk Wijnen: 012/234937 of wijnendirk@gmail.com

of via Facbook:

www.facebook.com/LGsHerenelderen

Naam:…………………………………………………………………………………Telefoonnummer:……………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………...Aantal personen:……………………

GERECHT

AANTAL GROOT

AANTAL KLEIN

Spaghetti van het huis
Penne arrabiata met spekjes
Tortellini met spinazie, ricotta en zalm
Vegetarische pasta
Lasagne bolognaise
KOMT / KOMT NIET AFHALEN. (doorhalen wat niet past)

TOTAAL €

TOTAAL €

