
Inschrijving  schooletentje 8 oktober 2022 

Naam: ……………………………………………….  Naam oudste kind op VBS Eke (indien van toepassing): ………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………… Uit klas: ……… 
Adres : …………………………………………………………………(straat)………………(nummer)…………………….(gemeente/stad) 

 

 

Ik haal mijn bestelling af op school (turnzaal, ingang via klooster) op zaterdag 8 oktober:  
 
 ☐  Tussen 16u en 17u     ☐  Tussen 17u en 18u      ☐  Tussen 18u en 19u.  
 
Breng je een boodschappentas of opbergbox mee ? 

Betaling:  
   ☐ via overschrijving op rek.nr. BE43 7374 0810 3901 met de vermelding “schooletentje +  naam + tel. nr. ” 
   ☐ cash meegeven met dit bestelformulier                                   Graag bestellen vóór 30 september 2022 … Bedankt! 

AperiOefpakket Aantal personen totaal bedrag

Pakket (voor 2 personen) ongeveer 300 gram 
salami, chorizo, zongedroogde tomaten, olijven,  rauwe ham, Machego (kaas) ……………. x € 10,00 …………….

Hoofdgerecht volwassenen Aantal personen totaal bedrag

Sparerib (3 stuks)**, krielaardappelen, groenten, mayo ……    x € 17   …………….

Gebraiseerde nootham**, krielaardappelen, groenten, mayo ……    x € 17   …………….

** Kies saus: Champignonsaus  …… (aantal pers.)  Rode pepersaus …… (aantal pers.)  Bearnaisesaus…… (aantal pers.)

Vol au vent, puree, groenten ……    x € 17   …………….

Scampi (13 stuks), krielaardappelen, groenten, mayo ……     x € 18 …………….

Vispannetje (zalm, tongrol, scampi), puree, groenten, mayo ……     x € 18 …………….

Vegetarische burger, krielaardappelen, groenten, mayo ……    x € 17   …………….

Vegetarisch: opgevulde courgeWe, krielaardappelen ……    x € 17   …………….

Hoofdgerecht kids: Aantal  
personen Totaal bedrag

Balletjes in tomatensaus, puree, appelmoes …… x € 12 …………….

Kippenburger + 2 nuggets, krielaardappelen, groenten, mayo …… x € 12 …………….

Desserts Aantal personen Aantal personen Totaal bedrag

Chocomousse …… x € 3 Tiramisu met speculoos …… x € 3 …………….

Vanillepudding …… x € 3 Advocaat …… x € 3 …………….

Wijnen - Cava (info zie achterzijde) Aantal flessen Doos van 6, 5+ 1 GRATIS Totaal bedrag

Marigny Chardonnay, wit 2021 …… x 10,00€ …… x 50,00 € …………….

Marigny, rosé 2021 …… x 10,00 € …… x 50,00 € …………….

Marigny,  Cab S/M, rood 2019 …… x 10,00 € …… x 50,00 € …………….

Paul Mas, Valmont blanc, wit 2021 …… x 12,00€ …… x 60,00€ …………….

Paul Mas, rosé de Syrah, rosé 2021 …… x 12,00 € …… x 60,00 € …………….

Paul Mas, Valmont rouge, rood 2020 …… x 12,00 € …… x 60,00 € …………….

Cava Creador …… x 15,00 € …… x 75,00 € …………….

Algemeen totaal : 



 

         

Cava Creador 
Cava is het trotse Spaanse equivalent van champagnewijnen. Bij het uitgieten is de kleur bleekgeel. Het geheel is bloemig en 

frui`g. De smaak is rond en fris. Het kan vers gedronken worden, als aperi`ef of bij vis en paella. 

Marigny, 100% Chardonnay, wit 2021 
Het is een wijn met een zonnig karakter die voortkomt uit 
wijngaarden op kalkgrond, de ideale omgeving voor de 
Chardonnay druif. We proeven een schitterend strogele wijn 
met tedere groene schakeringen. Onze neus vult zich met 
overdadige aroma’s van kweepeer, citrus, exotisch fruit en een 
lichte bloementoets. In de mond is de aanslag vol en rijk met 
net de nodige frisheid.  Schenken op 11°.

Paul Mas, Valmont blanc,  wit 2021 
Lichte goud gele kleur en groene tinten. De wijn is lekker 
knisperig en fris, droog. Met een mooie fruitige neus en 
een sappige afdronk. Tonen van citrus witte bloemetjes 
zijn duidelijk herkenbaar. Op de achtergrond proeft u 
wat exotisch fruit. Iedere druif is apart gevinifieerd.

Marigny, Cabernet Sauvignon, Merlot, rosé 2021 
We vonden de Marigny Rosé, een wijn uit het zuiden, in dit 
geval uit de Languedoc. We proeven druivensoorten cabernet 
en merlot. De aroma's in de neus zijn rood en zwart fruit met 
framboos.  Lekker als aperitief of bij schelpdieren, schenken op 
9°.

Paul Mas, rosé de Syrah, rosé 2021 
Paul Mas Rose de Syrah is een fris gekleurde Languedoc 
rosé. In de geur noteerden wij heerlijke aroma’s van 
kersen, bloesem en een beetje toffee. In de smaak is 
deze rosé heerlijk vol en zacht met mooie nuances van 
kersen, frambozen en een licht kruidig `ntje. De afdronk 
is vol, zomers en heerlijk lang.

Marigny, Cabernet Sauvignon, Merlot, rood 2019 
Een rode en fruitige wijn, purperen kleur, smaak van zwarte 
bessen, zoethout, kruiden, noten en tannines.  Lekker bij 
charcuterie grilles, barbecue, koude gerechten.  Best schenken 
op 15°, bewaarpotentieel van 3 jaar.

Paul Mas, Valmont rouge, rood 2020 
Zachte en volle wijn met een mooie geur van zwart fruit. 
Gemaakt door een van de beste wijnmakers uit Zuid 
Frankrijk. Leent zich goed bij charcuterie, slaatjes, koude 
schotels, gevogelte en konijn, wit vlees, grillades en 
barbecue, zachte kazen.

N i e u w !


