
bij vragen: dongskamp@gmail.com bij vragen: dongskamp@gmail.com

Restaurantdag DONGS KAMP vzw 25 juni 2017 Restaurantdag DONGS KAMP vzw 26 juni 2016

Naam:

BESTELBON Tel. of gsm: DUBBEL ZELF BEWAREN

Naam:

E-mail / tel: 
Aantal personen: (inleveren) Aantal personen: (meebrengen)

aantal menu prijs totaal aantal menu prijs totaal

steak natuur 16,00€    steak natuur 16,00€   

steak champignon 16,00€    steak champignon 16,00€   

vidé 12,00€    vidé 12,00€   

warme visschotel 16,00€    warme visschotel 16,00€   

goulash 12,00€    goulash 12,00€   

kipfilet champignons 12,00€    kipfilet champignons 12,00€   

vegetarische burger 12,00€    vegetarische burger 12,00€   

kindervidé 8,00€   kindervidé 8,00€   

juniorschotel (2 frikadellen) 6,00€   juniorschotel (2 frikadellen) 6,00€   

roomijs dame blanche 5,00€   roomijs dame blanche 5,00€   

roomijs advocaat 5,00€   roomijs advocaat 5,00€   

kinderijsje 3,00€   kinderijsje 3,00€   

menu incl. frieten en salade menu incl. frieten en salade

Wij komen eten om: Wij komen eten om:

11:30u 17:00u 11:30u 17:00u

12:45u 18:15u 12:45u 18:15u

19:30u 19:30u

Betaling vóór 19 juni:

contant 

Betaling vóór 19 juni:

contant 

overschrijving naar BE33 0689 3100 7946 overschrijving naar BE90 7360 1259 7132 

bij vragen: dongskamp@gmail.com bij vragen: dongskamp@gmail.com

Restaurantdag DONGS KAMP vzw 26 juni 2016 Restaurantdag DONGS KAMP vzw 26 juni 2016

Naam: Naam:

Tel. of gsm: BESTELBON Tel. of gsm: DUBBEL ZELF BEWAREN

Aantal personen: (inleveren) Aantal personen: (meebrengen)

aantal menu prijs totaal aantal menu prijs totaal

steak natuur 16,00€   steak natuur 16,00€   

steak champignon 16,00€   steak champignon 16,00€   

vidé 12,00€   vidé 12,00€   

warme visschotel 16,00€   warme visschotel 16,00€   

goulash 12,00€   goulash 12,00€   

kipfilet champignons 12,00€   kipfilet champignons 12,00€   

vegetarische burger 12,00€   vegetarische burger 12,00€   

kindervidé 8,00€   kindervidé 8,00€   

juniorschotel (2 frikadellen) 6,00€   juniorschotel (2 frikadellen) 6,00€   

roomijs dame blanche 5,00€   roomijs dame blanche 5,00€   

roomijs advocaat 5,00€   roomijs advocaat 5,00€   

kinderijsje 3,00€   kinderijsje 3,00€   

menu incl. frieten en salade menu incl. frieten en salade

Wij komen eten om: Wij komen eten om:

11:30u 17:00u 11:30u 17:00u

12:45u 18:15u 12:45u 18:15u

19:30u 19:30u

Betaling vóór 19 juni: Betaling vóór 19 juni:

contant contant 

overschrijving naar BE90 7360 1259 7132 overschrijving naar BE90 7360 1259 7132 

Totaal: Totaal:

Totaal: Totaal:
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