
Merksem Handbalclub Valentijn-manden - 13 & 14 februari 2021 
 

MHC Valentijn-ontbijtmand MHC Kinder-ontbijtmand MHC Valentijn-luxe-ontbijtmand 
15 EURO 9 EURO 25 EURO 

 Assortiment broodjes (4) 
 Assortiment charcuterie 
 Croissant of chocoladebroodje* 
 Peperkoek 
 Homemade wafeltje 
 Hartjes koekjes 
 Hardgekookt eitje 
 Vers appelsiensap 25 cl 
 Theezakje/filter 
 Suiker, honing 
 Kaartje indien gewenst 

 
 

 
*keuze doorgeven 

 2 sandwiches 
 Assortiment charcuterie 
 Choco 
 Donut 
 Portie cornflakes 
 Brikje chocomelk of fristi* 

 
 
 
 
 
 
 
 

*keuze doorgeven 

 Assortiment broodjes (4) 
 Assortiment charcuterie 
 Croissant of chocoladebroodje* 
 Peperkoek 
 Homemade wafeltje 
 Hartjes koekjes 
 Hardgekookt eitje 
 Muffin 
 Mini-eclair 
 Hartjes macaron 
 Vers fruitsap 
 Cava 20 cl 
 Koffie & thee (+ suiker/honing) 
 Kaartje indien gewenst 

 
*keuze doorgeven 

Volgende zaken kunnen extra besteld worden: 

  
 

Bij bestelling graag volgende informatie doorgeven ten laatste op 11 februari via email op 
dendriewieler@outlook.com 

Naam op bel en of brievenbus: 

Adres: 

GSM nr.: 

Datum: 

Keuze tijdsblok aanduiden: 07u00 – 08u00 / 08u00 – 09u00 /  09u00 – 10u00  /  10u00 – 11u00 

Welk type mand en aantal personen: 

Eventuele extra´s: 

Totaal bedrag: 

Kaartje gewenst? Welke tekst: 
 

Gelieve het totale bedrag van jullie bestelling te storten op BE62 9731 5663 8361 (o.n.v. Olse 
Merksem Handbal) met vermelding van je naam, het type MHC-mand en het aantal personen. 

Indien u een Valentijn mand wil schenken aan ouders, familie of vrienden: 
=> Gelieve zowel bij de bestelling als de betaling de gegevens te vermelden van de ontvanger. 
=> Zet bij de bestelling wel de naam van de schenker. Dan noteren wij dit op een kaartje en weet de 

ontvanger van wie hij de mand gekregen heeft. 
=> Eventueel zelf de ontvanger verwittigen zodat op het afgesproken uur zeker iemand thuis is. 

Homemade truffels – 200 gr (apart verpakt) 5,60 € 
Homemade pralines – 250 gr (apart verpakt) 7,00 € 
Homemade orangettes – 250 gr (apart verpakt) 7,00 € 
Donut 1,50 € 
Muffin 1,50 € 
Croissant of chocoladebroodje 1,50 € 
Curryrol 2,50 € 
Rijsttaartje (1 pers) 2,50 € 
Vers appelsiensap – 25 cl 2,50 € 
Cava 20 cl 4,50 € 


