
 
Corona-proof genieten van lekker eten thuis zonder afwas ? 

De Sint-Andriesgilde Wildert zorgt ervoor ! 

 

Op zondag 13 maart 2022 organiseert onze gilde een Restaurantdag aan Huis 

 

Je kan kiezen uit volgende menu’s: 

− Tomatensoep (0,5 L / persoon) 

− Hoofdgerecht naar keuze: 

1. Zalm met savooi en puree 

2. Gehaktballetjes met stroganoffsaus en puree 

3. Vol-au-vent met puree 

4. Witloof met ham en puree 

− Kindermenu naar keuze: 

1. Gehaktballetjes met stroganoffsaus en puree 

2. Vol-au-vent met puree 

− Dessert: 

1. Chocolademousse 

2. Riz condé 

 

De gerechten zijn netjes verpakt en kunnen opgewarmd worden in de oven of de microgolfoven. 

De menu’s worden aan huis geleverd tussen 10u00 en 12u00. 

 

Volwassenen betalen hiervoor € 22 per persoon, kinderen € 11 per persoon. 

 

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier te mailen naar onderstaande mailadressen Of u 

brengt het ingevulde inschrijvingsformulier, samen met gepast geld en onder gesloten omslag, 

binnen bij een van onderstaande personen. 

 

De Block Ronny    Danssaert Sally 

Steenovenstraat 133    Nieuwstraat 46 A001 

2910 Essen-Wildert    2910 Essen 

Tel.: 03/677.25.86 

Hoofdman@sint-andriesgilde.be  sally.danssaert@sint-andriesgilde.be 

 

Graag ontvangen wij uw inschrijving vóór 5 maart 2022. 

U ontvangt nadien een mail met bestelbon en de betalingsgegevens. 

Uw inschrijving is pas definitief van zodra wij de betaling hebben ontvangen. 

 

 Identificateur: 17707/99 

 Zetel: De Block Ronny 
  Steenovenstraat 133 
  2910 Essen-wildert 
 telefoon: 03/677 25 86 
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Inschrijvingsformulier Restaurantdag aan Huis 

 

Naam:  .........................................................................................................................................  

Straat & Nummer: .....................................................................................................................  

Gemeente: ...................................................................................................................................  

Mailadres: ...................................................................................................................................  

Telefoonnummer: ......................................................................................................................  

 

Is uw adres moeilijk te vinden ? Graag een woordje uitleg voor onze chauffeur zodat 

wij uw bestelling correct kunnen bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

Ik kies volgende menu’s 

Zalm met savooi en puree ……..pers. X € 22 =  ……. 

Gehaktballetjes met stroganoffsaus en puree ……..pers. X € 22 =  ……. 

Vol-au-vent met puree ……..pers. X € 22 =  ……. 

Witloof met ham en puree ……..pers. X € 22 =  ……. 

Kindermenu: Gehaktballetjes  ……..kids X € 11 =  ……. 

Kindermenu: Vol-au-vent  ……..kids X € 11 =  ……. 

Dessert : Chocolademousse …….. personen & kids 

Dessert: Riz Condé …….. personen & kids 

 

 Identificateur: 17707/99 

 Zetel: De Block Ronny 
  Steenovenstraat 133 
  2910 Essen-wildert 
 telefoon: 03/677 25 86 

 


