
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Schrijft in voor het middagmaal op 22 september 2019 

 

Volwassenen:                                                                                                                      Kinderen: (tot 12 jaar) 

….. X warme noordse zalm met kreeftensaus aan € 16,00                                                  ….. X balletjes in tomatensaus aan € 8,00 

….. X varkenshaasje aan          € 16,00                                                                                ….. X  varkenshaasje aan  € 8,00 

….. X koninginnenhapjes aan  € 16,00                                                                                ….. X kon inginnenhapjes aan € 8,00 

….. X beenham aan                  € 16,00                                                                                    

 

Bij elk van deze gerechten zijn frietjes en groenten inbegrepen. Gelieve NIET op voorhand te betalen.  

Graag uw inschrijvingsstrook terug te sturen naar de Bolster, Stationsstraat 3, 9690 Kluisbergen - Berchem of 

uw inschrijving telefonisch te bevestigen op 055/39 00 00 vóór 16 september. 

 

 

Wij werken niet met gereserveerde plaatsen ! 
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