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Pizza- en pastaverkoop De Winde 

Beste, 

Zoals we eerder dit jaar hadden meegedeeld organiseren we nog een pizza- en pastaverkoop ten voordele 
van onze rolstoelfiets. 

Zowel de pizza’s als de pasta’s kunnen gekocht worden aan democratische prijzen tussen 6 en 8 euro. Ze zijn 
vers en makkelijk in te vriezen. 

Bijgevoegd bij deze brief vinden jullie een bestelformulier waar een keuze kan aangeduid worden. Bestellen 
kan tot uiterlijk woensdag 9 november 2022 aan het onthaal. 

Jullie kunnen de bestelling afhalen op donderdag 24 november tussen 14u00 en 20u00 op het terras van de 
cafetaria. 

Bij het afhalen is het gemakkelijk om een draagtas mee te brengen. 

Alvast hartelijk dank voor jullie steun. 

Met vriendelijke groeten en eet smakelijk,  

Team WZC De Winde 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bestelformulier pizza en pasta 

Bestelling van:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………………………………......................................................................... 

Bestelling: 

Pizza’s en pasta’s: 

Pizza margarita ………x 6 euro = ………  

Pizza vegetarisch ………x 7 euro = ………  

Pizza salami ………x 7 euro= ………  

Pizza van de Chef (kip/paprika) ………x 7 euro= ………  

Lasagne………x 7 euro= ………  

Macaroni Ham/kaas………x 7 euro= ………  

Tagliatelle met prei en zalm ……...x 8 euro= ………  

 

Algemeen totaal: ………………. 

  

Betaling contant bij bestelling aan het onthaal voor 9/11/2022.    Handtekening:  

mailto:info@dewinde.be
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Bestelformulier pizza en pasta 

Bestelling van:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………………………………......................................................................... 

Bestelling; 

Pizza’s en pasta’s: 

Pizza margarita ………x 6 euro = ………  

Pizza vegetarisch ………x 7 euro = ………  

Pizza salami ………x 7 euro= ………  

Pizza van de Chef (kip/paprika) ………x 7 euro= ………  

Lasagne………x 7 euro= ………  

Macaroni Ham/kaas………x 7 euro= ………  

Tagliatelle met prei en zalm ……...x 8 euro= ………  

 

Algemeen totaal: ………………. 

  

Betaling contant bij bestelling via het onthaal voor 9/11/2022.   

Gelieve beide formulieren in te vullen en mee te brengen bij betaling.  

   

 

Handtekening: 

mailto:info@dewinde.be

