
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Rode Kruis-Roosdaal 
presenteert… 

 

Afhaalrestaurant 
 

 

zaterdag 28 november 2020 
 

 
  

* Levering mogelijk in Roosdaal, Liedekerke, Ternat, Lennik, Gooik en Meerbeke. 



Omdat jullie en onze gezondheid veel te belangrijk zijn, hebben we besloten om ons 

Italiaans eetfestijn dit jaar niet te laten doorgaan. 

We bieden jullie wel nog onze heerlijke gerechten aan, maar dan volgens een afhaal- 

of leveringsformule. 

 

     Stap 1: Noteer zaterdag 28 november 2020 in je agenda. 

 

     Stap 2: Kies voor afhaal of levering. 

- Kom je bestelling afhalen in de parochiezaal te Kattem (Abeelstraat 83). 

- Wij leveren aan huis vanaf een bestelbedrag van €30. 

- Je betaalt €3 voor levering in Roosdaal. 

- Je betaalt €5 voor levering in Liedekerke, Ternat, Lennik, Gooik en Meerbeke. 

 

     Stap 3: Kies je tijdstip voor afhaal of levering. 

- 10-11u 

- 11-12u 

- 12-13u 

- 13-14u 

- 14-15u 

- 15-16u 

- 16-17u 

- 17-18u

 

     Stap 4: Maak je keuze uit ons aanbod. 

- Van voorgerecht tot dessert met aangepaste wijnen. 

- Onze gerechten worden koud geleverd en kunnen opgewarmd worden in de 

oven of microgolf. 

- Al onze gerechten zijn vers bereid en kunnen worden ingevroren. 

 

     Stap 5: Geef je bestelling door ten laatste op zondag 22 november! 

- Doe dit bij voorkeur via het online formulier op 

https://www.rodekruis.be/afdeling/roosdaal/wat-kan-jij-doen/eetfestijn-2020/  

Na het inschrijven ontvangt u een mail met de betaalinfo en uw 

bestelnummer. 

- Of bezorg ons het ingevulde bestelformulier op de volgende pagina in onze 

brievenbus (Abeelstraat 27, 1761 Roosdaal).  

Na het inschrijven ontvangt u een mail met betaalinfo op het opgegeven 

mailadres. Geen mailadres opgegeven? Geen probleem! U krijgt uw overzicht 

via uw brievenbus.  

 

     Stap 6: Betaal je bestelling. 

- Op voorhand via overschrijving. 

- Bij afhaal/levering cash of via Payconic. 

 

     Stap 7: Laat het smaken! 

- Het is toegestaan om je bubbel uit te nodigen voor dit lekkere diner. 

 

Bedankt voor uw steun!   

https://www.rodekruis.be/afdeling/roosdaal/wat-kan-jij-doen/eetfestijn-2020/


DRANKEN          aantal prijs totaal 

Fles spumante (Amami-Brut)  €15  

Fles witte wijn (Amami-Grillo)  €16  

Fles rode wijn (Amami-Primitivo)  €16  

Cola (33cl)  €2  

Cola zero (33cl)  €2  

Fanta (33cl)  €2  

Ice tea (33cl)  €2  

Jupiler (33cl)  €2  

VOORGERECHTEN        aantal prijs totaal 

Tomatensoep 0,5L  €4  

Tomatensoep 1L  €7  

Ciabatta italiano *  €7  

Ciabatta mozzarella **  €5  

HOOFDGERECHTEN       aantal prijs totaal 

Spaghetti bolognaise  €13  

Spaghetti bambino  €8  

Tagliatelli frutti di mare  €15  

Tagliatelli bambino  €10  

Lasagne Rode Kruis  €13  

Lasagne bambino  €8  

Ciabatta italiano *  €12  

Ciabatta italiano bambino  €7  

Ciabatta mozzarella **  €9  

Ciabatta mozzarella bambino  €5  

DESSERT           aantal prijs totaal 

Tiramisu della casa (voor 2 personen)  €6  

Chocomousse della casa  €3  

*  Schotel met tomaat, mozzarella, italiaanse ham, pesto en ciabatta  
**  Schotel met tomaat, mozzarella, pesto en ciabatta (vegetarisch)  
  



Naam:  

Adres: 
  

Telefoon:        

E-mail: ✉  

Keuze voor:     Afhaal  /  Levering   (schrap wat niet past) 

Tijdstip: 
10-11u    11-12u    12-13u    13-14u    14-15u    15-16u    16-17u     
17-18u (schrap wat niet past)     

Bezorg ons uw bestelling ten laatste op zondag 22 november in de brievenbus aan 

onze lokalen (Abeelstraat 27, 1761 Roosdaal) of via het online formulier. 
 

Voor u geselecteerd: 
Amami - Spumante Brut 

Afkomst: Sicilië, Italië 

Druiven:  
80% Grillo 
20% Nerello Mascalese 

Kenmerken: 
Oog: Strogele kleur met lichtgroene tinten,fijne en lange bubbels. 
Neus: zoet fruit en mineraliteit. 
Mond: mooi droog, fris, hartig. 

Drinken: ideaal als aperitief of bij visgerechten. 

Vigne di luna - Grillo IGP Terre 

Siciliane 2019 

Afkomst: Sicilië, Italië                                  

Druiven: 100% Grillo 

Kenmerken:  
Oog: Strogele kleur met  
lichtgroene toetsen. 
Neus: Honing en abrikozentoetsen. 
Mond: Een verrassende afdronk met veel 
exotisch fruit 

Drinken: ideaal bij visgerechten. 

Amami - Primitivo IGP 2019 - Puglia           

Afkomst: Puglia, Italië 

Druiven: 100% Primitivo 

Kenmerken: 
Oog: Donkerrode kleur met violettinten. 
Neus: Intens en complex bouquet met pruimen en kersen, kruidige 
toetsen van vanille en rozemarijn. 
Mond: Mooi in balans en harmonie met een lange afdronk.  

Drinken: bij rood vlees, gerechten met kruidige toets, rijpere kazen. 

V.U. Anne Caekebeke Abeelstraat 27 1761 Roosdaal 


