
 
  

- TAKE AWAY LOCKDOWN 2.0 - 
 
Laten we hopen dat de Sint dit jaar alle brave kindjes mag verrassen! Mochten Sint, Slecht-weer-vandaag of één van de Pieten 
toch last hebben van Corona of quarantaine, dan staan wij alvast klaar met heel wat lekkers om in te vallen…  
 

𝕊ℙ𝔸𝔸ℕ𝕊𝔼 ℍ𝔸ℙ𝕁𝔼𝕊 𝕆ℙ ℙ𝔸𝕂𝕁𝔼𝕊𝔸𝕍𝕆ℕ𝔻 -𝔹𝕆𝕏 – ℤ𝔸𝕋𝔼ℝ𝔻𝔸𝔾 𝟝 𝔻𝔼ℂ𝔼𝕄𝔹𝔼ℝ	
 
𝕎𝕒𝕥 𝕫𝕚𝕥 𝕖𝕣 𝕚𝕟 𝕕𝕖 𝕓𝕠𝕩? 
- Hét favoriete gerecht van de Sint: Albondigas (Spaanse balletjes in tomatensaus)  
- Homemade kaaSSSstengels  
- Gevulde bladerdeegSpeelgoedzakjes  
- Patatas Bravas met aioli  
- Scampi al ajillo  
- Verse aardappeltortilla  
- Spaanse kaasblokjes en Chorizoworstjes  
- StoomBroodjes met tomatensalsa en Serranoham  
 
ℍ𝕠𝕖𝕧𝕖𝕖𝕝 𝕜𝕠𝕤𝕥 𝕕𝕖 𝕓𝕠𝕩? 
€ per volwassene - € per kidsbox - Bestel een lekker flesje wijn bij voor €10  
Betaling: cash bij afhaling, in een envelop met jullie gegevens op.  
 
ℍ𝕠𝕖 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕩 𝕓𝕖𝕤𝕥𝕖𝕝𝕝𝕖𝕟? 
Mail ons via info@grandcafedriespoort.be  of stuur via Messenger of Instagram (Grand Café Driespoort). 
Bestellen kan tot en met woensdag 2 december.  
Vermeld bij reservatie het aantal volwassenen en kinderen én waar u wenst af te halen (Deinze of Waarschoot). 
Graag ook een telefoonnummer vermelden. We antwoorden zo snel mogelijk!  
 
ℍ𝕠𝕖 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕩 𝕠𝕟𝕥𝕧𝕒𝕟𝕘𝕖𝕟? 
Alle boxen zijn af te halen op zaterdag 5 december  tussen 16.30u en 18.30u.  
Er worden twee afhaalpunten voorzien:  
1- Deinze: ’t Fermetje, Dorpsstraat 44, 9800 Astene 
2- Waarschoot (Lievegem): Berg 30  
 
𝕎𝕚𝕝 𝕛𝕖 𝕚𝕖𝕞𝕒𝕟𝕕 𝕧𝕖𝕣𝕣𝕒𝕤𝕤𝕖𝕟 𝕖𝕟 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕩 𝕤𝕔𝕙𝕖𝕟𝕜𝕖𝕟? 
Geen probleem, alle boxen worden gemaakt per bestelling. Bestel dus gerust enkele boxen extra en plezier zo jullie ouders, buren, 
vrienden… 
 



𝕊𝕀ℕ𝕋𝔼ℝ𝕂𝕃𝔸𝔸𝕊𝕆ℕ𝕋𝔹𝕀𝕁𝕋-𝔹𝕆𝕏 – ℤ𝕆ℕ𝔻𝔸𝔾 𝟞 𝔻𝔼ℂ𝔼𝕄𝔹𝔼ℝ	
 
𝕎𝕒𝕥 𝕫𝕚𝕥 𝕖𝕣 𝕚𝕟 𝕕𝕖 𝕓𝕠𝕩? 
Pistolet, koffiekoeken, charcuterie en kaas, yoghurt met granola, homemade pancakes, flesje Appelaere sap, verse fruitsalade, confituur 
van mammie, ei en spek, … mét klaaskoekjes!  
J Voor de kindjes voorzien we een kidsbox met onder andere een sandwich, chcoladekoekje, pannenkoekje, Appelaere sap, choco, …  
 
ℍ𝕠𝕖𝕧𝕖𝕖𝕝 𝕜𝕠𝕤𝕥 𝕕𝕖 𝕓𝕠𝕩? 
€20 per volwassene - €10 per kidsbox 
Betaling: cash bij afhaling, in een envelop met jullie gegevens op.  
 
ℍ𝕠𝕖 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕩 𝕓𝕖𝕤𝕥𝕖𝕝𝕝𝕖𝕟? 
Mail ons via info@grandcafedriespoort.be  of stuur via Messenger of Instagram (Grand Café Driespoort). 
Bestellen kan tot en met donderdag 3 december.   
Vermeld bij reservatie het aantal volwassenen en kinderen én waar u wenst af te halen (Deinze of Waarschoot). 
Graag ook een telefoonnummer vermelden. We antwoorden zo snel mogelijk!  
 
ℍ𝕠𝕖 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕩 𝕠𝕟𝕥𝕧𝕒𝕟𝕘𝕖𝕟? 
Alle boxen zijn af te halen op zondag 6 december  tussen 8u en 9.30u.  
Er worden twee afhaalpunten voorzien:  
1/ Deinze: ’t Fermetje, Dorpsstraat 44, 9800 Astene 
2/ Waarschoot (Lievegem): Berg 30  
 
𝕎𝕚𝕝 𝕛𝕖 𝕚𝕖𝕞𝕒𝕟𝕕 𝕧𝕖𝕣𝕣𝕒𝕤𝕤𝕖𝕟 𝕖𝕟 𝕖𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕩 𝕤𝕔𝕙𝕖𝕟𝕜𝕖𝕟? 
Geen probleem, alle boxen worden gemaakt per persoon. Bestel dus gerust enkele boxen extra en plezier zo jullie ouders, buren, 
vrienden…  
 
Bestel tijdig!  
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