
Beste ouder(s)/voogd 

 
Onze PASTA TAKEAWAY staat voor de deur! 
 

 

 

    

 

               

                       

 

 

 
 
Ter info: alles wordt geleverd door Restaurant Waaiberg, is vers voorverpakt in 
microgolfbestendige doosjes p.p. en kan ingevroren worden of enkele dagen 
bewaard worden in de koelkast.  
 
Nog dit: de opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van een drinkfontein.  
  
 
Graag ontvangen we jouw bestelling en betaling voor woensdag 9 
november. De bestelling is pas geldig nadat we je betaling hebben 
ontvangen. 
 
Dit kan op 2 manieren: 
 

• bij voorkeur online via de link op www.demozaiekkessello.be  Na het invoeren 
van je bestelling, ontvang je de betalingsgegevens. 
 
 

• door het strookje te bezorgen op het secretariaat (liever niet t.g.v. corona, dus 
enkel indien het niet anders kan). Je ontvangt dan de betalingsgegevens (via 
agenda van je kind). 

 
 

Onze bestelling voor de takeaway is: 
 
• 1liter tomatensoep  

met kippengehaktballetjes  ….. x €7 
 

• spaghetti bolognaise:  ….. x €8 
• spirelli witloof Passendalesaus *: ….. x €8 
• penne kip appel-currysaus: ….. x €8 
• penne all’arrabiata *:       ….. x €8 
• penne Siciliana *:             ….. x €8 

          (* vegetarisch gerecht) 
 

• chocolademousse: ….. x €4 
• rijstpap:   ….. x €4 

 
• fles rode wijn:  ….. x €10 
• fles witte wijn: ….. x €10 
• fles rosé wijn:  ….. x €10 

 
• TOTAALBEDRAG:  € ……………  

 
Belangrijke info: 

Voornaam en naam (oudste) kind: 
……………………………………………………… 

 
        Klas: ……………. 
 

Afhalen op 18 nov.: (aanduiden wat past) 
 

0 Je mag de bestelling met mijn 
oudste kind meegeven.   
0 Wij komen onze bestelling halen om: 

o 13.30uur en 14.30uur 
o 15.30uur en 16.30uur 
o 16.30uur en 17.30uur 
o 17.30uur en 18.30uur 
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Pasta takeaway @ De Mozaïek 18 nov. ‘21 

spaghetti 
bolognaise 

penne kip appel-
currysaus 

Witte, rosé  
en rode 

wijn 

chocolademousse 
 

penne 
Siciliana  


