
BESTELFORMULIER UM BARBECUE

U kan het formulier ook invullen via www.ursulinenmechelen.be.

Naam: 

Klas van uw zoon/dochter: 

E-mailadres:  
Gelieve uw e-mailadres volledig en correct in te vullen. U krijgt op dit e-mailadres een bevestigingsmail.  

Telefoonnummer:  

Aantal kinderen (-12 jaar):  

Aantal volwassenen:  

Wenst te komen eten op: (Kruis aan wat past)

0 Vrijdagavond 8 oktober 2021 van 17.00 uur tot 20.00 uur

0 Zaterdagavond 9 oktober 2021 van 17.00 uur tot 20.00 uur

U kan kiezen voor 3 formules: Vlees, Halal of Veggie. 
 
Duid de formule(s) aan die u wenst. Duid aan hoeveel stuks u wenst 
en ook welke stukken vlees u bestelt. Bij elke formule is een saladbar, 
broodjes en boter inbegrepen in de prijs!

0 FORMULE VLEES

3 stuks p.p.  x 18 euro =  euro

2 stuks p.p.  x 15 euro =  euro

1 stuk (-12 jaar) p.p.  x 8 euro =  euro

Kies hier welke stukken vlees je wilt bestellen: 

BBQ-worst   stuks

Gemarineerde kipfilet   stuks

Hamburger   stuks

Varkensbrochette   stuks

Zuiderse groentenpapillot 
(Warme groenten, geen vlees)   stuks



0 FORMULE HALAL*

3 stuks p.p.  x 18 euro =  euro

2 stuks p.p.  x 15 euro =  euro

1 stuk (-12 jaar) p.p.  x 8 euro =  euro

Kies hier welke stukken halalvlees je wilt bestellen: 

Gemarineerde kipfilet   stuks

Merguez   stuks

Veggieburger   stuks

Zuiderse groentenpapillot 
(Warme groenten, geen 
vlees) 

  stuks

* De halal-certificaten kunnen voorgelegd worden.

0 FORMULE VEGGIE

3 stuks p.p.  x 18 euro =  euro

2 stuks p.p.  x 15 euro =  euro

1 stuk (-12 jaar) p.p.  x 8 euro =  euro

Kies hier welke stukken vlees je wilt bestellen: 

BBQ-worst veggie   stuks

Portobello Provençaal   stuks

Veggieburger   stuks

Zuiderse groentenpapillot 
(Warme groenten, geen 
vlees)

  stuks

Er is ook de mogelijkheid om ter plaatse een dessert te kopen  
huisbereid door leerlingen en leraren. 

BETALEN TER PLAATSE: CASH OF MET BANCONTACT.
ETEN KAN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN.
VAN HARTE WELKOM! 


