
Na 2 jaar kunnen we ons “groot eetfestijn” opnieuw op school fysiek laten 
doorgaan. Ook de formule TAKEAWAY blijft mogelijk.

Je kan komen eten & afhalen op school
tussen 18u en 20u op zaterdag 21 januari
tussen 11u30 en 14u op zondag 22 januari

Aanbod
Onze gewaardeerde tafelhouder Vlassenbroeck uit Ophasselt staat in 
voor voortreffelijke maaltijden. 
Komen eten op school kan door te bestellen via 
 https://forms.gle/6VQgd2XMhWLosj7J7 of scan de QR-code.

MENU 1 op school
Zalm op Normandische wijze met kroketten 19,5 euro
MENU 2 op school
Kippenfilet ‘fine champagne’ met kroketten 17,5 euro
MENU 3 op school
Ossentong in Madeirasaus met kroketten 18,5 euro
MENU 4 (vegi) op school
Ambachtelijke burger in provençaalse saus met kroketten 19,5 euro
KINDERMENU met ijsje op school
Menu 1, 2, 3 en 4 als kindermenu 9,5 euro

EETFESTIJN & 
TAKEAWAY 

2023
 
 

SINT-BARBARACOLLEGE ZOTTEGEM

ZATERDAG 21 JANUARI - ZONDAG 22 JANUARI



TAKEAWAY kan u bestellen via volgende link 
 https://forms.gle/YKYAgszbhXqVeUFc7 
of scan de QR-code

MENU 1 - takeaway
Zalm op Normandische wijze met puree 19 euro
MENU 2 - takeaway
Kippenfilet ‘fine champagne’ met puree 17 euro
MENU 3 - takeaway
Ossentong in Madeirasaus met puree 18 euro
MENU 4 (vegi) - takeaway
Ambachtelijke burger in provençaalse saus met puree 19 euro
KINDERMENU - takeaway
Menu 1, 2, 3 en 4 als kindermenu 9 euro

Praktisch
Bestellen kan tot dinsdag 17 januari. U ontvangt een bevestigingsmail 
van uw bestelling. U kan ons steeds bereiken op 09/3600596 voor vragen 
of bestellingen.

Alle gerechten op school worden vergezeld van kroketten, alle gerechten 
takeaway zijn met puree en individueel verpakt. De verpakkingen zijn 
geschikt voor de microgolfoven.

Betaling kan cash of via payconiq op de dag zelf, zowel voor maaltijden 
die genuttigd worden op school als takeaway.

Uw aanwezigheid betekent een grote steun voor de werking van de 
school. We organiseren dit eetfestijn ten voordele van de didactische 
voorzieningen van onze leerlingen. Uw aanwezigheid wordt 
gewaardeerd waarvoor nu reeds dank!

Wie weerhouden is, kan altijd een persoonlijke bijdrage overmaken op 
BE76 0013 3778 5095 van het Sint-Barbaracollege met vermelding 
“steun SBC”.
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