PIZZAVERKOOP
vrijdag 10 mei 2019

Vrijdagavond… en Moederdagweekend voor de deur… misschien fijn voor de
mama’s om eens niet te moeten koken.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen 7 verschillende pizza’s aan te bieden van
de firma Baldassari. Een andere leverancier dan de voorbije jaren.
De pizza’s zijn vers bereid en moeten enkel afgebakken worden.
Invriezen is nog mogelijk!
Wij bieden ook heerlijke aangepaste wijnen aan.
De pizza’s en wijn kunnen besteld worden tot uiterlijk 30 april 2019.
Gelieve bijgevoegd bestelformulier in te vullen en samen met gepast
geld in een gesloten omslag mee te geven aan uw kind. Binnenbrengen op het
secretariaat kan ook.
U krijgt een gestempelde kopie van uw bestelformulier als betalingsbewijs.
Misschien is er ook in uw straat, familie– of vriendenkring iemand bereid om
de school op deze manier te steunen? Extra formulieren kan u bekomen via het
secretariaat. Per 20 pizza’s krijgt u bovendien 1 gratis fles wijn!
Op vrijdag 10 mei kan u de bestelde pizza’s komen afhalen in de eetzaal van de
school (Beemdstraat 4, Tongeren) tussen 15.00 uur en 17.00 uur .

Alvast hartelijk dank en smakelijk!
De oudervereniging van vzw KBT St.-Lutgart.

BESTELFORMULIER – PIZZAVERKOOP
VZW KBT SINT-LUTGART
NAAM EN VOORNAAM KIND:………………………………………………………………………………………………………...
KLAS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFOONNUMMER: ………………………………………………………………………………………………………………………..

PIZZA Ø 30 cm
Pizza MARGHERITA (saus, mozzarella, kruiden)

………….X 7€

=

……………… €

Pizza BOLOGNESE (bolognesesaus, mozzarella, kruiden)

………….X 7€

=

……………… €

Pizza HAWAÏ (saus, mozzarella, ham, ananas, kruiden)

………….X 7€

=

……………… €

Pizza HAM/CHAMPIGNONS (saus, mozzarella, ham, champignons, kruiden)

………….X 7€

=

……………… €

Pizza 4 SEIZOENEN (saus, mozzarella, ham, salami, aritsjok, olijven, kruiden)

………….X 7€

=

……………… €

Pizza VEGETARISCH (saus, mozzarella, paprika, champignons, rode ui, olijven)

………….X 7€

=

……………… €

Pizza SALAMI (saus, mozzarella, salami, kruiden)

………….X 7€

=

……………… €

Witte: Puglia Bianco Cantina Teanum

………….X 9€

=

……………… €

Rode: Preciso ‘Nero d’Avola’ Tenuta Preciso

………….X 9€

=

……………… €

Rosé: Preciso ‘Pinot Grigio’ Tenuta Preciso

………….X 9€

=

……………… €

WIJN

TOTAAL

te betalen bedrag:

……………… €

Af te halen op vrijdag 10 mei 2019 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Gelieve je
afgestempeld bestelformulier mee te brengen.

