
Naam:……………………………………………………………………………….... 

 

…………… x Grote spaghetti bolognaise  9€ 

…………… x Kleine spaghetti bolognaise  6€ 

…………… x Grote vegetarische spaghetti  9€ 

…………… x Kleine vegetarische spaghetti  6€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (groot)  9€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (klein)  6€ 

…………… x Dessert: Chocomousse   2€ 

Alle gerechten worden geserveerd met stokbrood 

Onderstaande aanvinken 

Komen eten: 

 ’s Middags 11.30h – 14.00h 

 ’s Avonds 16.00h tot 17.30h 

 ’s Avonds 18.00h tot 20.00h 

Afhaalspaghetti: 

        ’s Middags     /     Vooravond     /     ‘s Avonds 

 

Totaal €:…………………………………………………………………..... 

Gelieve beide stroken in te vullen en de linkerkant terug te 

bezorgen aan Sven of Brecht en de rechterkant voor uzelf 

te bewaren en mee te nemen naar het evenement! 

(Gepast te betalen voor 27 oktober 2017 in een gesloten 

envelop met voor- en achternaam).  

Naam:……………………………………………………………………………….... 

 

…………… x Grote spaghetti bolognaise  9€ 

…………… x Kleine spaghetti bolognaise  6€ 

…………… x Grote vegetarische spaghetti  9€ 

…………… x Kleine vegetarische spaghetti  6€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (groot)  9€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (klein)  6€ 

…………… x Dessert: Chocomousse   2€ 

Alle gerechten worden geserveerd met stokbrood 

Onderstaande aanvinken 

Komen eten: 

 ’s Middags 11.30h – 14.00h 

 ’s Avonds 16.00h tot 17.30h 

 ’s Avonds 18.00h tot 20.00h 

Afhaalspaghetti: 

        ’s Middags     /     Vooravond     /     ‘s Avonds 

 

Totaal €:…………………………………………………………………..... 

Gelieve beide stroken in te vullen en de linkerkant terug te 

bezorgen aan Sven of Brecht en de rechterkant voor uzelf 

te bewaren en mee te nemen naar het evenement! 

(Gepast te betalen voor 27 oktober 2017 in een gesloten 

envelop met voor- en achternaam).  

 

Spaghettidag KCAR 

t.v.v. het Europees kampioenschap 2018 WIKF karate in 

Braga (Portugal) 

Zaterdag 11/11/2017 van 11.30h tot 14.00h 

Zaterdag 11/11/2017 van 16.00h tot 17.30h 

Zaterdag 11/11/2017 van 18.00h tot 20.00h 

Zaal Den Drossaerd, Parkstraat 21 BE3900 Overpelt 

…………… x Grote spaghetti bolognaise  9€ 

…………… x Kleine spaghetti bolognaise  6€ 

…………… x Grote vegetarische spaghetti  9€ 

…………… x Kleine vegetarische spaghetti  6€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (groot)  9€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (klein)  6€ 

…………… x Dessert: Chocomousse   2€ 

 

..………… € Totaal   

               (Omcirkelen) ’s Middags / Vooravond / ‘s Avonds 

               (Omcirkelen) Afhaal  / Komen eten    

  

Gelieve dit document mee te nemen naar de spaghettidag!  

   Contact nummer: 0478/39.32.17 (Sven Vandermeulen) 

 

 

Spaghettidag KCAR 

t.v.v. het Europees kampioenschap 2018 WIKF karate in 

Braga (Portugal) 

Zaterdag 11/11/2017 van 11.30h tot 14.00h 

Zaterdag 11/11/2017 van 16.00h tot 17.30h 

Zaterdag 11/11/2017 van 18.00h tot 20.00h 

Zaal Den Drossaerd, Parkstraat 21 BE3900 Overpelt 

…………… x Grote spaghetti bolognaise  9€ 

…………… x Kleine spaghetti bolognaise  6€ 

…………… x Grote vegetarische spaghetti  9€ 

…………… x Kleine vegetarische spaghetti  6€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (groot)  9€ 

…………… x Balletjes in tomatensaus (klein)  6€ 

…………… x Dessert: Chocomousse   2€ 

 

..………… € Totaal   

               (Omcirkelen) ’s Middags / Vooravond / ‘s Avonds 

               (Omcirkelen) Afhaal  / Komen eten    

  

Gelieve dit document mee te nemen naar de spaghettidag!  

   Contact nummer: 0478/39.32.17 (Sven Vandermeulen) 


