Bilzerse Ba

sket Club
organiseert

De afhaal editie

Italiaanse pasta dag
20 november
Gerechten

(Kaas & brood steeds inclusief)

in Sporthal te Munsterbilzen

Appelboomgaardstraat 8 in Munsterbilzen

Er zijn die dag ook 7 thuiswedstrijden!

Bilzerse Ba

sket Club
organiseert

Italiaanse pasta dag
20 november
Gerechten

Desserts

De afhaal editie

(Kaas & brood steeds inclusief)

in Sporthal te Munsterbilzen

Appelboomgaardstraat 8 in Munsterbilzen

Er zijn die dag ook 7 thuiswedstrijden!

Desserts

Spaghetti Bolognese ............ ( x) 12€

Chocomousse .............. ( x) 3,5€

Spaghetti Bolognese ............ ( x) 12€

Chocomousse .............. ( x) 3,5€

Lasagna Bolognese .............. ( x) 12€

Tiramisu ...................... ( x) 3,5€

Lasagna Bolognese .............. ( x) 12€

Tiramisu ....................... ( x) 3,5€

(De klassieker - Bolognesesaus met vlees)
(Bolognese met vlees in laagjes)

Groenten Lasagna ................ ( x) 12€
(De vegetarische versie, hmmm)

Macaroni ham & kaas........... ( x) 12€
(Heerlijke kaassaus en stukjes ham)

Tagiatelle vis & scampi ........ ( x) 15€

(Huisgemaakte chocolademousse)
(Klassieker der desserten)

Pakketten

Ciao smulpakket ................ ( x) 39€

Drank

(De vegetarische versie, hmmm)

Rode wijn ...................... ( x) 10€

Naam: .............................................
Via speler: .......................................
Totaal bedrag: .................................

(4 gerechten + 4 desserts + fles wijn)

Kom afhalen op dit uur:
11u tot 12u
12u tot 13u
17u tot 18u
18u tot 19u

Famiglia smulpakket ......... ( x) 109€
(6 gerechten + 6 desserts + 2 flessen wijn)

Macaroni ham & kaas........... ( x) 12€
(Heerlijke kaassaus en stukjes ham)

Tagiatelle vis & scampi ........ ( x) 15€

(Huisgemaakte chocolademousse)
(Klassieker der desserten)

Drank
Rode wijn ...................... ( x) 10€

(De brede slierten met lekkere scampies en een vissaus!)

(2 gerechten + 2 desserts + fles wijn)

Bella smulpakket .............. ( x) 69€

(Bolognese met vlees in laagjes)

Groenten Lasagna ................ ( x) 12€

(De brede slierten met lekkere scampies en een vissaus!)

Duid je pakket en de gerechten/dessert aan

(De klassieker - Bolognesesaus met vlees)

13u tot 14u
19 tot 20u

Pakketten

Duid je pakket en de gerechten/dessert aan

Ciao smulpakket ................ ( x) 39€

Naam: .............................................
Via speler: .......................................

(2 gerechten + 2 desserts + fles wijn)

Totaal bedrag: .................................

(4 gerechten + 4 desserts + fles wijn)

Kom afhalen op dit uur:
11u tot 12u
12u tot 13u
17u tot 18u
18u tot 19u

Bella smulpakket .............. ( x) 69€
Famiglia smulpakket ......... ( x) 109€
(6 gerechten + 6 desserts + 2 flessen wijn)

13u tot 14u
19 tot 20u

Geef je bestelling af aan een ploegouder of coach.
Of mail naar info@bilzersebc.be
Betaling bij afhaling. Je bestelling moet binnen zijn op 15/11/’21

Geef je bestelling af aan een ploegouder of coach.
Of mail naar info@bilzersebc.be
Betaling bij afhaling. Je bestelling moet binnen zijn op 15/11/’21

Tip: neem een foto van je bestelling of druk het 2x af.

Tip: neem een foto van je bestelling of druk het 2x af.

