
 
 

 
 
 
Wovo 's "take away"  eetfestijn op zondag 29 november 2020. 
 

Organisatie: Heren C 
 
Pompoensoep – 1 liter € 5,00 
 
Hoofdmenu € 17,00:  

Ø Gegratineerd vispannetje met puree en groenten, 
Wijnsuggestie: MontGras Sauvignon Blanc (Chili) wit 

Ø Vegetarische lasagne, 
Wijnsuggestie: MontGras Chardonnay (Chili) wit 

Ø Videe met puree, 
Wijnsuggestie: MontGras Merlot (Chili) rood 

Ø Varkenshaasje met groenten , puree en champignon-of pepersaus. 
Wijnsuggestie: MontGras Cabernet Sauvignon (Chili) rood 
 

De hoofdmenu’s zullen met de nodige zorg warm geserveerd worden  maar 
kunnen ook nadien nog opgewarmd worden. 

 
Dessert: 

Ø Chocolademousse - € 2,00 
Ø Grootmoeders Rijstpap - € 3,00 

 
Alle wijnen € 9,00 
 
Tijdstippen van afhaling aan het Parochiecentrum St. Martinus te 
Westmalle, zie hierna. 
 
 
 

 

 



 

-------INSCHRIJVINGSFORMULIER  “Take away “ eetfestijn op 29 november 2020  --------- 

Naam:……………………………………………………………………… 

Bestelt hierbij: 

Ø ….. x Pompoensoep - € 5,00 
Ø SUBTOTAAL: € ………. 

 
Bestelt hierbij volgende hoofdmenu’s 

Ø ….. x Gegratineerd vispannetje met puree en groenten - € 17,00, 
Ø ….. x Vegetarische lasagne - € 17,00, 
Ø ….. x Videe met puree - € 17,00, 
Ø ….. x Varkenshaasje met groenten , puree en champignonsaus - € 17,00. 
Ø ….. x Varkenshaasje met groenten , puree en pepersaus - € 17,00. 

 
Bestelt hierbij volgende desserts: 

Ø ….. x Chocolademousse - € 2,00 
Ø ….. x Grootmoeders Rijstpap - € 3,00 

 
Bestelt hierbij volgende wijn: 

Ø Rode wijn: 
…... x MontGras Merlot (Chili) - € 9,00 
……x MontGras Cabernet Sauvignon (Chili) - € 9,00 

Ø Witte wijn: 
…….x MontGras Sauvignon Blanc (Chili) - € 9,00 
…….x MontGras Chardonnay (Chili) - € 9,00 

 
ALGEMEEN TOTAAL: € ………… 
 
Gelieve het tijdstip aan te geven van afhaling aan het Parochiecentrum St. 
Martinus te Westmalle: 
 
12.00 uur  17.00 uur  
12.30 uur  17.30 uur  
13.00 uur  18.00 uur  
13.30 uur  18.30 uur  

 
Inschrijvingsformulier uiterlijk terug te bezorgen op 22/11/2020 . Vergeet niet het 
tijdstip aan te duiden wanneer je de menu’s komt afhalen . 
 
Formulier afgeven aan iemand van Heren C  
Of mailen naar  Wovo.Mosselfeest@yahoo.com. 
!!!!! De inschrijving is pas definitief als ook de betaling is uitgevoerd op 
rekeningnummer BE26 7360 7518 1229 met vermelding van naam, voornaam, e-
mailadres en GSM-nummer!!!!!:  


