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Restaurantdagen op 19 en 20 maart 2022 
 

Beste speler, ouders, 
 
De voorbije jaren hebben we helaas onze restaurantdagen niet kunnen organiseren.  Dit jaar 
hebben we beslist om de restaurantdagen toch te laten doorgaan, maar dan via afhaling. 
 
Op zaterdag 19 of zondag 20 maart 2022 hoef je dus niet te koken, maar kan je een heerlijke 
maaltijd afhalen. Bestellen kan via het bestelformulier op de achterkant van dit blad of via 
restaurantdag@kmdhalen.be. Graag bestellen voor dinsdag 15 maart.  
 
Afhalen kan bij Traiteur Nico (via de achteringang in de Singellaan in Halen) op de volgende 
momenten: 

• Zaterdag tussen 17u en 20u 

• Zondag tussen 11u en 14u 

• Zondag tussen 17u en 20u 
Geef dus ook aan wanneer je deze bestelling komt ophalen.  Alles is warm wanneer je het 
ophaalt, dus je kan thuis onmiddellijk beginnen met eten. 
 
Gelieve dit blad (met gepast geld) af te geven aan je trainer, afgevaardigde of aan een 
bestuurslid of het bedrag te storten op ons rekeningnummer KBC BE15 7351 2421 2730. 
 
Alvast bedankt voor jullie steun, 
 
Het jeugdbestuur 

mailto:jeugd@kmdhalen.be
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Naam van de koper :   ...................................................................................... 
 
Telefoonnummer of e-mail:  ...................................................................................... 
 

Hoofdgerechten volwassenen* Totaal 

Vegetarische schotel …. x €12  

Balletjes in tomatensaus (5 st.) …. x €12  

Kipfilet natuur …. x €15  

Kipfilet champignonsaus  .… x €16  

Vidé van kip (zonder koekje) …. x €15  

Stoofvlees …. x €15  

Steak natuur                          (…. LG, …. NG, …. GG) …. x €16  

Steak champignonsaus        (…. LG, …. NG, …. GG) …. x €17  

Steak Provençaalse saus     (…. LG, …. NG, …. GG) …. x €17  

Warme zalm met kervelsaus …. x €17  

Koude schotel roze zalm …. x €17  

Hoofdgerechten kinderen* Totaal 

Balletjes in tomatensaus (3 st.) …. x €7  

Vidé van kip (zonder koekje) …. x €8  

2 curryworsten …. x €6,5  

Desserts Totaal 

Panna cotta  …. x €3,5  

Rijstpap …. x €3,5  

Chocolademousse …. x €3,5  

Algemeen totaal:  

 
Afhalen op zaterdag 19 maart 
  17u00      17u30      18u00      18u30      19u00      19u30      20u00 

Afhalen op zondag 20 maart 
  11u00      11u30      12u00      12u30      13u00      13u30      14u00 
  17u00      17u30      18u00      18u30      19u00      19u30      20u00     
 
*Bij alle hoofdgerechten zijn frietjes, groentengarnituur, ketchup en mayonaise inbegrepen 
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