RESTAURANT
Wij heten u hartelijk welkom in ons restaurant voor volgend menu:
VOLWASSENENMENU
VANAF 13 JAAR

Tomatenroomsoep met
balletjes

Tomatenroomsoep zonder
balletjes

1/2 kip met kroketten

2 veggieburgers met kroketten

Appelmoes of groenten

Appelmoes of groenten

Verwenkoffie

Verwenkoffie

€20

€20

KINDERMENU
€19

KLEUTERMENU

TOT 12 JAAR

TOT 6 JAAR

Tomatenroomsoep met of zonder
balletjes

Tomatenroomsoep met
balletjes

1/4 kip of chickenfingers of 1
veggieburger

chickenfingers met kroketten

met kroketten

Appelmoes of groenten

Appelmoes of groenten

ijsje

ijsje

€6

€10

INSCHRIJVING RESTAURANT
NAAM :
Zaterdag 12 oktober 2019

Zondag 13 oktober 2019

gratis aperitief

0
0
0

17:30
18:30
19:30

0
0
0

11:30
12:30
13:30

Mogen we vragen u stipt te houden aan het uur dat u aanduidt !
Graag op voorhand betalen via overschrijving !
MENU VOLWASSENEN
Aantal
Aantal
.. x 1/2 kip met groenten
.. x
1/2 kip appelmoes
.. x veggie met groenten
.. x
veggie met appelmoes
Totaal :
.. X
€ 20
MENU KINDEREN
Aantal
Aantal
.. x
1/4 kip groenten
.. x
.. x
veggie groenten
.. x
.. x chickenfingers groenten
.. x
Totaal :
MENU KLEUTERS

1/4 kip appelmoes
veggie met appelmoes
chickenfingers appelmoes
.. X
€ 10
.. X

€6

TOTAAL :

In de mate van het mogelijke zouden we aan tafel willen zitten met
……………………….
andere opmerkingen (kinderstoel, buggy, rolstoel…)……..

Omwille van praktische schikkingen is het nodig op voorhand in te
schrijven voor het restaurant. De bijhorende strook moet ons ten
laatste bereiken op woensdag 9 oktober.
U kan deze strook meegeven met de leerlingen van de school of ze
zelf op school bezorgen. U kan ook telefonisch inschrijven op
nummer 03/779 76 59.
U kan ook e-mailen via:
directie@toermalijn.be
Graag betalen op voorhand via overschrijving op
BE46 7376 2338 9236
met vermelding : inschrijving TMF en naam
(betaling Payconiq en Bancontact mogelijk in restaurant)
OP VOORHAND INSCHRIJVEN !
Zaterdagavond : GRATIS aperitief !
Ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum van de
Toermalijnfeesten verloten we een waardebon voor
een fiets via de keerzijde van de drankenkaart.
Heeft u inschrijvingsbriefjes te kort, dan kan u er zelf
één maken naar dit model of u kan er op school
bekomen of via de website : www.toermalijn.be

Alvast bedankt voor uw medewerking en steun.

