American breakfast
€9
Cornflakes
Melk
2 bagels
Hesp & kaas
Confituur
Zelfgebakken wafel
Siroop
Rood fruit
Donut
muffin
Iced coffee

Superdeluxe ontbijt
€ 10
Boterkoek
Chocoladekoek
Pistolet
Sandwich
Hesp & kaas
Confituur
2 botertjes
Gekookt eitje
Chocolade
Fruitsapje
Chocolademelk
Appel

Cava-ontbijt (2P)
€ 20
2 witte pistolets
2 waldkorn pistolets
1 chocoladekoek
1 boterkoek
2 botertjes
2 gekookte eitjes
Confituur
Hesp & kaas
Flesje cava (375ml)
2 yoghurtjes
Trosje druiven
Theelichtje

Ik, ................................................................................... (naam) schrijf me in voor
de ontbijt-op-bed-dag op zondag 22 november 2020
Adres: ............................................................................................................
Mijn telefoonnummer: .............. /........ ........ ........
Groeiontbijt .... x € 6
Studio100-ontbijt .... x € 6
KLJ-ontbijt .... x € 7

Gezond ontbijt
Smulontbijt
Ochtendstondontbijt
American breakfast
Superdeluxe ontbijt
CAVA ontbijt voor 2

.... x € 8
.... x € 8
.... x €9
.... x € 9
.... x € 10
.... x € 20

TOTAAL …….. euro
Schrap wat niet past ➔ Ik betaal cash/via overschrijving op BE79 7344 0100 0433
Met vermelding: Ontbijt op bed 2020 + Naam.
Wanneer mogen we jullie komen bedienen? (omcirkel wat jij wenst)
7u–7u30

7u30-8u

8u-8u30

8u30-9u

9u-10u

10u-10u30

Schrijf je nu in! →

Net zoals de voorbije jaren wil KLJ Vissenaken jullie eens
lekker komen verwennen. Op zondag 22 november moeten
jullie niet opstaan om naar de bakker te gaan, want wij zorgen
voor een heerlijk ontbijtje-op-bed! Dit ontbijt wordt dit jaar
volledig coronaproof voor jullie klaargemaakt.

Ook dit jaar kunnen jullie weer kiezen uit verschillende
ontbijtjes, zowel voor de kids als voor volwassenen.

Inschrijven en betalen doe je best online via onze website
www.klj-vissenaken.be
Of deze link: https://forms.gle/H9Hfxsw83eMDYmnH6
Of via bijgevoegd inschrijvingsstrookje. Deze strook dient ten
laatste op zondag 15 november ingeleverd te worden. Dit kan
bij Katrijn Janssens tijdens een activiteit of bij Hanne Pans in
de Waterstraat 106 te Vissenaken.
Vervolgens kan je ons zondag 22 november verwachten aan je
voordeur met je zelfgekozen ontbijt op het tijdstip dat jij
wenst.

Voor meer info kan je steeds terecht bij Marie Vanbergen
via mail (marie.vanbergen@live.be)
of via gsm (0496239225)

Kindermenu’s

Groeiontbijt
€6
Chocoladekoek
Sandwich
Choco
Papje
Fruitsapje
Speculaas
Clementine
Kleurplaat

Studio100-ontbijt
€6
Boterkoek
Sandwich
Maya worst
Botertje
Aardbeidrankje
Frozen koekje
Appel
Kleurplaat

KLJ-ontbijt
€7
Boterkoek
Witte pistolet
Kaas
Botertje
Choco
Melk (brik)
Vanillepudding
Speculaas
Banaan

Volwassenmenu’s

Gezond ontbijt
€8
2 Waldkorn pistolets
Hesp & kaas
Confituur
2 botertjes
Yoghurt + granola
Groene thee
Fruitsapje
Appel

Smulontbijt
€8
1 chocoladekoek
1 boterkoek
2 zelfgemaakte
pannenkoeken
Kandijsuiker
Choco
Chocomelk
Banaan

Ochtendstond
€9
Boterkoek
Witte pistolet
Grijze pistolet
Hesp & kaas
Confituur
2 botertjes
Fruitsapje
Kiwi
Vanillepudding

