
Bestelformulier  
Naam + voornaam: ………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ………………………  
E-mailadres: ……………………………… 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 puree gebakken aardapp. Totaal 

Stoofvlees + appelmoes: volw.                 € 15    

Stoofvlees + appelmoes: kind                   € 13    

Kalkoenrollade + boontjes: volw.            € 15    

Kalkoenrollade + boontjes: kind              € 13    

Gehaktballetjes in tomatensaus: volw.  € 15    

Gehaktballetjes in tomatensaus: kind    € 13    

       

          Totaal eten:  ___________ 
 

Fles wijn rood:  à € 10/fles    …. x € 10 =     …………………… 
Fles wijn wit:  à € 10/fles   …. x € 10 =     …………………… 
Fles cava:   à € 12/fles   …. x € 12 =     …………………… 
 

Algemeen totaal eten + drank                 
      

Bestellen kan tot en met 21 februari 2021 (latere bestellingen worden niet meer verwerkt) 

*Via het bestelformulier, dat u kan bekomen én afgeven bij de leden van de werkgroep 
*Via het bestelformulier dat u kan downloaden op www.parochie-in-gavere-nazareth.be  
*Via email naar dewildepeil@skynet.be 
*Telefonisch op 09/385 85 31 
 

Betalen (betalen kan contant of tegen ten laatste 21/02/2021 op rekening) 
*Via overschrijving op rekening BE57 8905 0411 9135 met vermelding van dezelfde naam als op het 
inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier geeft u af aan één van onze leden van de werkgroep. 
*Contant aan één van onze leden van de werkgroep, samen met het inschrijvingsformulier. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bestelformulier – strookje zelf te bewaren en mee te brengen bij afhaling 

 puree gebakken aardapp. Totaal 

Stoofvlees + appelmoes: volw.                             € 15    

Stoofvlees + appelmoes: kind                               € 13    

Kalkoenrollade + boontjes: volw.                        € 15    

Kalkoenrollade + boontjes: kind                          € 13    

Gehaktballetjes in tomatensaus: volw.              € 15    

Gehaktballetjes in tomatensaus: kind                € 13    
  
Totaal eten:     ___________ 

 

Fles wijn rood:  à € 10/fles    …. x € 10 =        ……………………. 
Fles wijn wit:   à € 10/fles   …. x € 10 =        ……………………. 
Fles cava:   à € 12/fles   …. x € 12 =        ……………………. 
 

Algemeen totaal eten + drank                        
 

Bestellingen kunnen afgehaald worden op zondag 28/02/2021 tussen 10.00 u. en 12.30 u bij                                                                      
traiteur Heinz & Hilde Van Parijs-Morel (verlicht Kersthuisje), Steenweg 292, 9810 Eke-Nazareth 

mailto:dewildepeil@skynet.be

