
          

Bestelformulier BBQ 2013 
Mocht je de inkoop van je BBQ menu niet zelf willen regelen, maak dan gebruik  
van dit bestelformulier. We hebben drie soorten menu’s: 1, 2 of 3 sterren.  
Vul je gegevens in en doe dit samen met het gepaste geldbedrag in een envelop.  
Let op niet betaald, is helaas niet besteld! Je ontvangt vervolgens een bon 
waarmee je op 27 april je BBQ-pakket kan afhalen. 
 
Naam: 

 
Adres: 

 

Aantal invullen:  
……… 

Aantal invullen: 
……… 

Aantal invullen: 
…….. 

 
 

(speciaal voor de kids) 

 
 

(gemak met eigen invulling) 

 
 

(All- in) 

   
Inhoud: Inhoud Inhoud 

Satehstokje 
Worstje  

Hamburger 

Biefstukje 
Kipfilet 

Varkensmedaillon 
Satehstokje 

Biefstukje 
Kipfilet 

Varkensmedaillon 
Satehstokje 
2 salades 
stokbrood  

saus 
   

Prijs € 3,50 Prijs € 7,50 Prijs € 11,- 
   

Zelf meenemen:  
Bordje en bestek 

Salades 
Sausjes 

Stokbrood 

Zelf meenemen: 
Bord en bestek 

Salades 
Sausjes 

Stokbrood 

Zelf meenemen: 
Bord en bestek 

 

 
 
Je kunt de envelop tot en met zaterdag 20 april afgeven of in de bus doen op 
Seringenstraat nr. 18 
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van dit bestelformulier. We hebben drie soorten menu’s: 1, 2 of 3 sterren.  
Vul je gegevens in en doe dit samen met het gepaste geldbedrag in een envelop. 
Let op niet betaald, is helaas niet besteld! Je ontvangt vervolgens een bon waarmee 
je op 27 april je BBQ-pakket kan afhalen. 
 
Naam: 

 
Adres: 

 

Aantal invullen:  
……… 

Aantal invullen: 
……… 

Aantal invullen: 
…….. 

 
 

(speciaal voor de kids) 

 
 

(gemak met eigen invulling) 

 
 

(All- in) 

   
Inhoud: Inhoud Inhoud 

Satehstokje 
Worstje  

Hamburger 

Biefstukje 
Kipfilet 

Varkensmedaillon 
Satehstokje 

Biefstukje 
Kipfilet 

Varkensmedaillon 
Satehstokje 
2 salades 
stokbrood  

saus 
   

Prijs € 3,50 Prijs € 7,00 Prijs € 11,- 
   

Zelf meenemen:  
Bordje en bestek 

Salades 
Sausjes 

Stokbrood 

Zelf meenemen: 
Bord en bestek 

Salades 
Sausjes 

Stokbrood 

Zelf meenemen: 
Bord en bestek 

 

 
 
Je kunt de envelop tot en met zaterdag 20 april afgeven of in de bus doen op 
Seringenstraat nr. 18 


