
Soep • Saladbar 
Hoofdgerecht: Stoofvlees, vol-au-vent,  

balletjes in tomatensaus of vegetarisch stoofpotje
Met frietjes of kroketjes

KINDERMENU 
Kipnuggets of curryworst met frietjes.

DESSERT optioneel
3 euro/stuk: chocomouse of rijstpap
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Om praktische redenen is reservatie op voorhand noodzakelijk. Gelieve daarom uw 
bestelling ten laatste op donderdag 9 oktober 2014 schriftelijk door te geven aan de 

leerkracht of te deponeren in de brievenbus van onze school.
Indien u kinderen op school hebt, gelieve in de agenda te vermelden dat u het ingevulde blad 

terug hebt meegegeven. De leerkracht zal dan tekenen voor ontvangst.
U kunt uw reservatie ook telefonisch doorgeven op het nummer 015-51 28 83 (school)

of via mail: de.wegwijzer@vbsdewegwijzer.be

Opsturen of binnenbrengen tot donderdag 9 oktober 2014
Familie:

Adres:

Tel:

Voorkeurdag:           ❏ zaterdag 18u00              ❏ zondag 11u30

Te reserveren plaatsen
Hierbij ook kinderen en/of baby’s tellen  
waarvoor geen maaltijd wordt besteld

Aantal:

Menu volwassenen aan 15 euro Aantal:

Menu kinderen volgens leeftijd t.e.m. 13 jaar
Totaal aantal kinderen:Leeftijd Kind 1 ………

Leeftijd Kind 2 ………
Leeftijd Kind 3………
Leeftijd Kind 4 ………

Dessert aan 3 euro
Chocomousse Aantal:

Rijstpap Aantal:
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Zin in een gezellig dinertje? Kom dan naar brasserie 

DEN TROUBADOUR 
in  Wespelaar 

  Daar kan je heerlijk tafelen in een volks en gezellig sfeertje binnen in 
  een1 knus interieur of buiten op het grote terras. 

  De braserie is open van woensdag t/m zondag van 10:00 tot 24:00 uur. 
  De keuken is open van woensdag t:m zondag van 11:00 t:m 22:00 uur. 

  Reservaties voor groepen tot 30 man binnen, groepen tot 50 man buiten. 

Grote Baan 26 – 3150 Wespelaar / Haacht 

www.dentroubadour.be 

  tel. keuken & reservaties Gilles 0485 / 360 837 
  tel. brasserie info Thierry 0495 / 540 877 
  tel. brasserie bar Quentin 0496 / 317 731 
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