
PASTASLAG   2022 Bolognesesaus Vegetarische

met gehakt pastasaus

zaterdag 23/04 en zondag 24/04 € 12 voor 1 liter € 11 voor 1 liter

€ 7 voor ½ liter € 6 voor ½ liter

Spaghetti Chocomousse

Beste MENDO-leden en supporters, of spirelli of tiramisu

€ 1 / pak 500 g € 3 / potje

Na het grote succes van vorig jaar, volgt hier onze 2de editie.

De Vrienden van MENDO organiseert samen met het Jeugdbestuur

Rode wijn BIO Witte wijn BIO

We voorzien op deze dagen lekkere VERSE PASTASAUS per liter of per halve liter én Sangiovese Evidanse Chardonnay

we zorgen ook voor lekkere nagerechten en smaakvolle wijn om te (ver)kopen. € 10 / fles € 10 / fles

De bedoeling is natuurlijk dat jullie zoveel mogelijk saus, nagerechten en wijn verkopen aan

huisgenoten, familieleden, kennissen, vrienden, buren, collega’s, lieven, schoonfamilie, …

De opbrengst gaat integraal naar de sportieve werking van onze club. Bestelstrook PASTASLAG 2022
Bestel jullie verse pastasaus, nagerechten en wijn ten allerlaatste op zondag 17/04. Ten laatste bestellen op 17/04, af te halen op 23/04 of 24/04

Jullie bestellingen kunnen jullie komen afhalen op één van de afhaalmomenten. Naam MENDO-lid : ………………………………………………………………………………………

Indien afhalen niet lukt, kan thuis geleverd worden mits een vergoeding van €3 (of gratis vanaf €30). Ploeg MENDO : ………………………………………………………………………………………

Adres (indien levering) : ………………………………………………………………………………………

Concreet betekent dit het volgende : Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………

1.   Op  zaterdag 23/04 en zondag 24/04 voorzien we volgende lekkere dingen : Mailadres : ………………………………………………………………………………………

     ° bolognesesaus met gehakt :                        € 12 per liter          –          € 7 per halve liter Product Prijs per hoeveelheid Aantal stuks Totaal per product

     ° vegetarische pastasaus :                             € 11 per liter          –          € 6 per halve liter Bolognesesaus 1 liter      x     € 12 …………… € ……………

     ° spaghetti of spirelli :                                     €  1 per pak met gehakt ½ liter   x     € 7 …………… € ……………

     ° nagerecht chocomousse of tiramisu :           €  3 per portie Vegetarische 1 liter      x     € 11 …………… € ……………

     ° wijn rood of wit :                                            € 10 per fles pastasaus ½ liter   x     € 6 …………… € ……………

Spaghetti €   1 …………… € ……………

Spirelli €   1 …………… € ……………

3.   De betaling van jouw bestelling ontvangen wij graag per overschrijving Chocomousse €   3 …………… € ……………

op rekeningnummer BE29 7310 4964 3864 met vermelding van "Pastaslag – jouw naam". Tiramisu €   3 …………… € ……………

4.   Afhaalmomenten in Sporthal De Lichten worden voorzien op Rode wijn € 10 …………… € ……………

zaterdag 23/04 van 11u – 13u en van 16u – 18u of zondag 24/04 van 11u – 13u. Witte wijn € 10 …………… € ……………

Levering voor < dan €30 €   3 € ……………

of neem contact op met Petra Schorrewegen op 0498/10.47.09 . TOTAAL …………… € ………….

O zaterdag 23/04 tussen 11u en 13u O zondag 24/04 tussen 11u en 13u
We hopen alvast op een fijne opbrengst met deze lekkere en leuke actie. O zaterdag 23/04 tussen 16u en 18u O levering aan huis                         

Jullie doen dit natuurlijk allemaal voor het goede doel, de opbrengst gaat integraal naar

de sportieve werking van onze club.  VEEL SUCCES MET VERKOPEN ! of neem contact op met Petra Schorrewegen op 0498/10.47.09 .

hun 2de  PASTASLAG 2022  op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022.

2.  Je bestelt vóór zondag 17/04 via het online bestelformulier Pastaslag MENDO 2022 of

door het bestelformulier hiernaast terug te mailen naar jeugdbestuur.mendo@gmail.com .

Heb je een vraag of haal je de deadline niet?  Mail dan naar jeugdbestuur.mendo@gmail.com

Afhaalmoment AANDUIDEN aub !!

Heb je een vraag of haal je de deadline niet?  Mail dan naar jeugdbestuur.mendo@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1vhWMC_wXRsMNrNWrE9Lcsg4x3SFcvniEpsZGN4wuEHc/edit
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