“Lente” ontbijtmanden SJC Oude Bareel
Zondag 15 april 2018

Oudercomité St-Janscollege Oude Bareel levert verse en (h)eerlijke
ontbijtmanden. Wij zorgen voor de gezelligheid en bezorgen ook aan huis.
De winst die we hiermee genereren, gaat integraal naar de openluchtklassen.

Sint-Amandsberg en omstreken zal door ons zondagochtend 15 april 2018 verwend
worden met ovenverse koeken, broodjes en rijkelijk gevulde ontbijtmanden. Heeft u
een verjaardag te vieren? Een bijzondere gebeurtenis? Iemand in de bloemetjes te
zetten? Of wilt u gewoon rustig ontbijten op zondagochtend?
Bestellen kan tot en met 6 april, dus wees er als de kippen bij. Afhalen van je ontbijtmand
kan je aan onze “breakfast drive-in” aan de witte poort (dienstingang naast de bruine poort).
Maar je mand kan tegen betaling (€ 5) ook thuis geleverd worden in de regio SintAmandsberg, Oostakker, Lochristi, Destelbergen, Gent (binnen straal van 5 km).
Ontbijt ‘volwassene’
€15
1 croissant
1 chocoladekoek
1 pistolet
1 sandwich
smeerkaas
hesp
kaas
confituur
honing
fruityoghurt
2 botertjes
vers fruitsap
1 stuk fruit
zakje thee

Ontbijt ‘kind’
€10
1 chocoladekoek
1 sandwich
babybel
speculoospasta
kinderyoghurt
1 botertje
chocolademelk
doosje cornflakes
1 stuk fruit

Ontbijt ‘de luxe’
€25
1 croissant
1 chocoladekoek
1 pistolet
1 sandwich
smeerkaas
hesp
kaas
confituur
honing
fruityoghurt
2 botertjes
vers fruitsap
cava (37,5 cl)
verse fruitsla
+ verrassing 😊

Bestellen via bestelformulier ofwel via ontbijtmand@oudercomite-oudebareel.be

Uw bestelling wordt pas definitief genoteerd na overschrijving van het
totaalbedrag op rekeningnummer BE67 737 444002587 (BIC: KREDBEBB)
t.a.v. Oudercomité SJC Oude Bareel met vermelding
“Ontbijt - naam - aantal(V=volw, K=kind, L=luxe en bij thuislevering adres)”.
Na betaling via overschrijving , krijgt u een bevestigingsmail.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestelbon
Naam van de schenker:
Adres:
Tel/gsm:
Email(nodig voor bevestigingsmail !):
Ik bestel:
Ontbijt ‘volwassene’: …………x €15 = ………………………..€
Ontbijt ‘kind’

: …………x €10 = …………………………€

Ontbijt ‘de luxe’

: …………x €25 = ………………………….€

Forfait voor huislevering: (aankruisen uur aub) :……… € 5

o 8u30

Afhaling aan de drive–in (witte poort) tussen 8u en 10u30 : ja / neen

o 9u30

(doorstrepen wat past)

Totaal : ………………………….€

Bestellingen dienen te worden doorgegeven vóór 6 april 2018.
Alvast bedankt !
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