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Pasta-afhaaldag op 13 februari 2021 
 

Beste speler, ouders, 
 
Zoals we al eerder uitgelegd hebben, zijn vanwege COVID19 een aantal van onze activiteiten 
afgelast (restaurantdagen en tornooi vorig seizoen, fuif dit seizoen).  Om toch voldoende 
geld in het laatje te krijgen om de werking van de club te verzekeren, organiseren we dit jaar 
een nieuwe activiteit: een pasta-afhaaldag. 
 
Op zaterdag 13 februari 2021 hoef je dus niet te koken, maar kan je een pasta menu 
bestellen via het bestelformulier op de achterkant van dit blad of via 
pastadag@kmdhalen.be.   
 
Afhalen kan tussen 11u30 en 18u00 bij Traiteur Nico (via de achteringang in de Singellaan in 
Halen).  Geef dus ook aan wanneer je deze bestelling komt ophalen, zodat we je bestelling 
op tijd kunnen klaarzetten.  De pasta’s zijn vers gemaakt en gekoeld.  Je kan ze dus thuis 
opwarmen of nog een tweetal dagen bewaren in de koelkast. 
 
Gelieve dit blad (met gepast geld) voor dinsdag 9 februari af te geven aan je trainer, 
afgevaardigde of aan een bestuurslid of te mailen aan pastadag@kmdhalen.be. 
 
Alvast bedankt voor jullie steun, 
 
Het jeugdbestuur 

mailto:jeugd@kmdhalen.be
mailto:pastadag@kmdhalen.be
mailto:pastadag@kmdhalen.be


 

 

 

 
 

Stamnummer K.B.V.B. 1051 

Kleuren: Groen – Wit 

 

Terreinen : 

A – Terrein Halen:   Sportlaan  8          – 3545 Halen  -  013/44.45.09 

B – Terrein Halen:   Pijpenpoelstraat 62    - 3545 Halen  -  013/46.23.93 

 

E-mail: jeugd@kmdhalen.be 

www.kmdhalen.be 

 

 

 

 

Naam van de koper :   ...................................................................................... 
  
Naam van de verkoper :  ......................................................................................  
 
Ploeg: U……………….……………… 
 
Bestelling :  
 

Soep  Totaal 

Minestrone   
………. x €4 per liter  

 

Hoofdgerechten Volwassenen Kinderen Totaal 

Spaghetti bolognese  
(gehakt, tomaten,…) ………. x €11 

 
………. x €8 

 

Pasta carbonara  
(spek, parmezaanse kaas, room…) ………. x €11 

 
………. x €8  

Lasagne bolognese  
(tomaten, gehakt…) ………. X €11 

 
………. X €8  

Penne met kip en zachte currysaus 
(kip, curry…) ………. X €11 

 
………. X €8  

Zalmlasagne met spinazie  
(zalm, lasagne,…) ………. x €13 

 
………. x €10  

Vegetarische spaghetti  
(tomaten, quorn…) ………. x €13 ………. x €10  

Vegetarische pasta  
(spinazie, champignon, tomaat) ………. x €11 

 
………. x €8  

Desserts Totaal 

Panna cotta  
(room, vanille…) ………. x €3,5  

Tiramisu  
(mascarpone, koekjes, koffie, cacao) ………. x €3,5  

Chocolademousse 
 ………. x €3,5  

 
Algemeen totaal: 

 
 

 
Afhalen om:  

 
  11u30      12u00      12u30      13u00  
  13u30      14u00      14u30      15u00   
  15u30      16u00      16u30      17u00  
  17u30      18u00 
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