
Naam verkoper                     Eetfestijn VC DELHAIZE LEDE 
Zaal De Bron – Lede 

Buffet/restaurant Zaterdag 11/03/23 (17:30 - 20:30) en zondag 12/03/2023 (11:30 - 14:00) 

Take-away  Zaterdag 11/03/23 (16:00 - 17:00) en zondag 12/03/2023 (10:00 - 11:00) 

 

Naam :  ………………………………………………………………………..  Voornaam : …………………………………………….. 

Emailadres : ………………………………………………………………..  Telefoonnummer : …………………………………… 

 

Take-away…………………    Ter plaatse eten……..  

Zaterdag 11/03/23…….    Zondag 12/03/23…….  
Bij Take-away worden alle onderdelen van het gerecht apart verpakt en kunnen opgewarmd worden in de (microgolf)oven. 

Alle gerechten worden geleverd met frietjes, rauwe groenten en mayonaise 

 

APARTE BESTELBON GEBRUIKEN VOOR TAKE-AWAY en BUFFET/RESTAURANT 

Take-away Ter Plaatse 

Steak à l’os à volonté met saus naar keuze ----- Natuur 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 
                                                            ----- Champignonsaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 
                                                            ----- Pepersaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 
                                                            ----- Bearnaisesaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 

Varkenshaasje met saus naar keuze  ----- Natuur 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 
                                                            ----- Champignonsaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 
                                                            ----- Pepersaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 
                                                            ----- Bearnaisesaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 

Scampi (circa 250g) in scampisaus 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 

Vol-au-vent à volonté 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 

Opgevulde vegetarische courgettes 22€ x ………. 22€ x ………. € ………. 

Balletjes in tomatensaus (Enkel voor -12jaar) 12€ x ………. 12€ x ………. € ………. 

Krokantje van kip met appelmoes (Enkel voor -12jaar) 12€ x ………. 12€ x ………. € ………. 

Steunkaart 5€ x ………… 5€ x ………… € ………. 

Bedrag over te schrijven naar BE41 1431 1212 2910 met de 
vermelding EETFESTIJN + <naam> + <voornaam> 

 TOTAAL € ………. 

 

SPELERSKORTING : ………………………………………………………. 

 

 

 

 Naam verkoper                     Eetfestijn VC DELHAIZE LEDE 
Zaal De Bron – Lede 

Voor de klant 

Buffet/restaurant Zaterdag 11/03/23 (17:30 - 20:30) en zondag 12/03/2023 (11:30 - 14:00) 

Take-away  Zaterdag 11/03/23 (16:00 - 17:00) en zondag 12/03/2023 (10:00 - 11:00) 

 

Naam :  ………………………………………………………………………..  Voornaam : …………………………………………….. 

Take-away…………………    Ter plaatse eten……..  

Zaterdag 11/03/23…….    Zondag 12/03/23…….  

 

Steak à l’os …………………….  Varkenshaasje………………  Vol-au-vent …… 

Scampi …………………………..  Opgevulde courgettes …  Steunkaart (5€) 

Balletjes in tomatensaus ..  Krokantje van kip…………. 

   

 

Bedrag over te schrijven naar BE41 1431 1212 2910 met de 
vermelding EETFESTIJN + <naam> + <voornaam> 

 TOTAAL € ………. 

 


