
De Wingerd  Terhagen 
nodigt uit … 

“la vite a tavola” 
                        spaghettirestaurant 

 

zondag 20 oktober 2019 
 

in het Parochiaal Centrum, Kloosterstraat Terhagen 

van 11.30 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18.30  uur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

       spaghetti bolognese met groenten 

       vegetarische spaghetti 

       solo of duo van croque met of zonder groentjes 

       lekkere desserten 
 

 

 

 



Hartelijk welkom 
 

Het schoolteam en de oudervereniging van de Wingerd Terhagen 
nodigen je van harte uit op hun spaghettirestaurant. We kijken er naar 
uit om jullie hartelijk te mogen begroeten en bedanken jullie alvast 
voor de steun.  
 

U kan een plaats reserveren : 
 - in het middagrestaurant van 11.30 tot 13.30 uur 
 - in het avondrestaurant van 16.30 tot 18.30 uur 
 

de uiterste inschrijvingsdatum is  
vrijdag 11 oktober 2019    of tot volboeking 

 

Inschrijven    kan met bijgevoegd formulier  of bezorgde link 

Noteer eventueel ook de naam van het gezin waarmee je wil samen 
zitten. Wanneer je een kinderstoelen nodig hebt vragen we deze zelf 
te voorzien. Er zijn maar een beperkt aantal kinderstoelen aanwezig. 
 

Bezorg het inschrijfformulier terug 
  > via de leerkracht van uw kind 
  > via onze brievenbus in de Stille Weg 2 
  > via email naar  school@wingerdterhagen.be 
 

Betalen   doe je … 

  > de dag zelf na het eten 
  > per overschrijving op het nummer BE21 7310 1878 2003 op  
     rekening van De Wingerd Terhagen met vermelding van  
     je naam + spaghettirestaurant 2019 
 

Heb je nog  vragen ? 

  > Je kan terecht bij de klasjuf van je kind 
  > of bij de directeur 0496875638  of  03 888 57 81   
      

 

mailto:school@wingerdterhagen.be


 

inschrijfformulier 
 

Wij (naam / familie) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon / gsm : ……………………………………………            
 

komen graag eten op zondag 20 oktober 2019 met  …………..  personen, om ……………… uur.  

Indien mogelijk, graag aan tafel met : ……………………………………………………………………………….. 
 

Wij betalen :  O  contant op de dag zelf. 

 O  vooraf per overschrijving op nummer BE21 7310 1878 2003  op naam   
                                  van De Wingerd Terhagen met vermelding van : naam bij inschrijving +   
                                  schoolrestaurant 2019. 
 
 

spaghetti 

spaghetti bolognese met groentjes ……… x € 10,00  = € …………..   

vegetarische spaghetti ……… x € 9,00  = € …………..   

kind spaghetti bolognese met groentjes ……… x € 7,00  = € …………..   

kind vegetarische spaghetti ……… x € 6,00  = € …………..   

      

croque 

dubbele croque ……… x € 7,00 = € …………..   

enkele croque (= 2 sneetjes van een lang brood met kaas-hesp) ……… x € 3,50  = € …………..   

portie groentjes voor bij de croque ……… x € 1,50 = € …………..    

      

dessert 

chocomousse met witte chocoladeschilfers ……… x  € 5,00  = € …………..   

chocomousse suikervrij ……… x  € 5,00  = € …………..   

mascarpone met rood fruit, speculaascrunch en frambooscoulis ……… x € 6,00 = € ………….. 

kinderijsje - raketwaterijs ……… x  € 2,00  = € …………..   

kinderijsje - cornetto vanille ……… x  € 2,00  = € …………..   

      

                                                                                                                        TOTAAL € ………….. 

 



 

 

 

 

 


