
 

Het Oudercomi-T van 
Katholieke basisschool Triangel 

nodigt u van harte uit in de parochiezaal van Vlimmeren: 

Restaurant Triangelo 

Zondag 9 oktober 2016 

Wil u (samen met tantes, nonkels, meters, peters en/of grootouders, …) eens lekker eten in een 
gezellige omkadering én dit tegen een democratische prijs? Kom dan op zondag 9 oktober naar ons 

familierestaurant: TRIANGELO! 
Voor grote eters is er een keuze uit vier menu’s met een supplementair dessert naar keuze 

(hieronder aan te duiden: chocomousse of rijstpap en voor de kinderen ook een ijsje). 

Menu 1: Verse tomatenroomsoep mét balletjes; zalmmoot met garnalensaus, warme groenten; 
kroketjes & supplementair dessert. 

Menu 2: Verse tomatenroomsoep mét balletjes, varkenshaasje in roomsaus met groentenkrans 
van seizoensgroenten; kroketjes & supplementair dessert. 

Menu 3: Verse tomatenroomsoep mét balletjes; kalkoengebraad met champignongsaus en 

groentenkrans van seizoensgroenten; kroketjes & supplementair dessert. 
Menu 4: Verse tomatenroomsoep mét balletjes; vidé met groenten; frietjes & supplementair 

dessert. 
Voor de kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar hebben we de keuze uit twee gerechten: frietjes met 

curryworst of vidé (dit alles met verse groentjes!), vrij te combineren met soep en/of een dessertje. 

Via onderstaand formulier kan je je keuze kenbaar maken. Kinderen tot en met drie jaar krijgen een 
bordje en bestek en mogen gratis mee-eten met de ouders. Je kan eventueel apart een extra 

dessert bijbestellen. 
Gelieve het inschrijvingsformulier ten laatste op donderdag 29 september aan je zoon of dochter mee 

te geven naar school. Voeg nog geen geld toe; de afrekening gebeurt bij het verlaten van de zaal. 

U kan ook online inschrijven (bij voorkeur!) via www.kbtriangel.be. 
Graag, om de middag vlot te laten verlopen, de begin- en eindtijd strikt te respecteren a.u.b. 

Tevens zijn we altijd op zoek naar een paar extra helpers: zie je het zitten om voor of na je eten nog 
even mee te helpen, stuur dan een mailtje naar het Oudercomi-T: octriangel@hotmail.com. 

Alvast hartelijk bedankt en smakelijk eten! 
  .................................................................................................................................................  

Inschrijvingsformulier TRIANGELO 2016 

Naam: ............................................................................................................... 

Telefoonnr.:  ....................................................................................................... 

E-mail:  .............................................................................................................. 

Aantal personen 

(incl. kinderen t/m 3 

jaar (gratis)): 
………………… 

 

Wij komen bij voorkeur1 
eten om (indien u niets van 

ons verneemt, is uw 

voorkeur ook uw definitieve 

uur): 

O 11u15 (tot 12u15) 

O 12u30 (tot 13u30) 

O 13u30 (tot 14u30) 

O Voor ons maakt het niet 

uit: laat maar weten! 

Menu volwassenen Prijs Aantal Totaal 

Menu 1 (soep & zalm) € 21,00  € 

Menu 2 (soep & varkenshaasje) € 19,50  € 

Menu 3 (soep & kalkoengebraad) € 17,50  € 

Menu 4 (soep & vidé) € 16,00  € 

Kinderen à la carte 

Tomatenroomsoep mét balletjes € 2,50  € 

Frietjes – curryworst en verse groentjes € 5,00  € 

Frietjes - vidé en verse groentjes € 5,00  € 

Desserten (voor volwassenen & kinderen) 

Chocomousse € 3,00  € 

Rijstpap € 3,00  € 

Kinderijsje € 2,50  € 

Totaal te betalen: € 
1 Bij grote drukte kunnen wij u vragen om een andere shift te kiezen. 

Gelieve dit inschrijvingsformulier ten laatste op do. 29 september terug te bezorgen aan de school. 
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