D-VERSMARKT

Halloween
Op 31 oktober is het Halloween.
Dit is een feestdag die traditioneel vooral in Ierland, het VK, de VS en Canada gevierd wordt maar het wordt ook steeds populairder bij ons.
De kinderen verkleden zich en bellen of kloppen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes.
Ze roepen “trick or treat”, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers geven (treat,
meestal snoep). De bewoners geven de kinderen dan meestal snoepjes.

HET IS PAS FEEST ALS JE BIJ D – VERSMARKT BENT GEWEEST

HEIZIJDESTRAAT 9 - 9280 LEBBEKE
Tel: 052 35 64 94

info@dversmarkt.be

IN ONZE ZAAK KAN MEN BETALEN MET BANCONTACT – PAYCONIQ - MAALTTIJDCHEQUE

Halloween menu
Tomaat – pompoensoep
of
Pittige Halloweensoep met spinnen

Halloweenstoofpotje (gevogelte)
of
Heksenharen met beestjes
“tagliatelle in een pittig sausje en scampi’s”

Monstergebak

20,50 € per persoon

Verkrijgbaar t.e.m. 01/11/2021

Gezellig tafelen
-) fondue
-) fondue menu
-) gourmet
-) gourmet menu
-) raclette
-) hamburger party
-) party pan
-) pizza party
-) ook veggie gourmet verkrijgbaar !
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VEGGIE Halloween menu
Tomaat – pompoensoep

VEGGIE Halloweenstoofpotje
of

Heksenharen met puistjes
“pasta met VEGGIE balletjes”

Monstergebak

24,50 € per persoon

Verkrijgbaar t.e.m. 01/11/2021

Kinder Halloween menu
Tomaat – pompoensoep

Bloederige balletjes

“balletjes in tomatensaus”

Chocomousse

12,50 € per persoon

Verkrijgbaar t.e.m. 01/11/2021
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HALLOWEEN PARTY PANNEN !

MIN. 2 PERS

WORMEN

RIJST SCHOTEL

VISPANNETJE

MET

MET

MET

DODE VISSEN

VLEERMUIS
VLEUGELS

SPOKEN

17.50 €
PER PERSOON

14.50 €
PER PERSOON

17.50 €
PER PERSOON

Huur party pan: 5,- €
Waarborg: 30,- €

Bestellen kan:
-) in de winkel
-) telefonisch : 052/35.64.94
-) per mail: info@dversmarkt.be
-) via onze Website: https://www.dversmarkt.be/nl/contact
-) via onze WebShop: https://www.dversmarkt.be/nl/content/online-bestellen?widget-location=%2Fbe-nl%2Fdversmarkt
U kan kiezen voor:
-) afhaling in de winkel
-) afhalen via de Versbox op het
tijdstip dat u het beste past
(24op24 7op7) !
-) levering aan huis
Alle producten die u aankoopt via
onze Versbox zijn
dagvers
voor u
in huis bereid
en
dagvers verpakt !

Probeer zeker ook eens onze Virtuele automaat – nu met een handige GRATIS app !
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