
Beste sympathisant, 
 
In normale omstandigheden had je dit voorjaar een uitnodiging ontvangen om voor het goede 
doel te komen smullen.  
Jammer genoeg kon ons Oesterfeest dit jaar echter niet doorgaan waardoor we  een ander 
initiatief op poten hebben gezet. 
Brussel Open Scouting VZW, 140ste FOS Roodbaard en 14de FOS De Faunaten organiseren 
samen een heuse Take-away. 
 

Hoe werkt het? 
Vanaf nu tot en met woensdag 14 april kan iedereen via een online bestelformulier maaltijden 
bestellen. 

 
Je bestelling kan op zondag 25 april opgehaald worden bij De Faunaten of bij Roodbaard. Het 
exacte tijdstip van afhaling kies je zelf in het bestelformulier. 
Lukt een verplaatsing naar 1 van de twee eenheden voor jou niet? Duid dit dan even aan bij het 
plaatsen van je bestelling. Een vliegende vrijwilliger levert jouw bestelling aan huis op zondag 
25 april tussen 9u en 12u. 
Het enige wat je dan zelf nog moet doen, is je vers bereide maaltijden opwarmen. 

 
De maaltijden zijn steeds beschikbaar in klein formaat (450 gram) en in groot formaat (850 
gram). Het koken doen we voor één keer niet volledig zelf. De bereiding gebeurt onder 
deskundige begeleiding van een lokale traiteur. Zo gaan we niet in concurrentie met de horeca, 
wel integendeel; we slaan de handen in elkaar!  
Ook de drank wordt geleverd door zelfstandige handelaars uit onze directe omgeving en het 
bierpakket bestaat zelfs volledig uit lokaal gebrouwen bieren. 
  
Na plaatsing van de bestelling, krijg je een bevestigingsmail met daarin het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer waarnaar je het mag overschrijven. 
 

Maaltijden: 450g   850g   

Balletjes in tomatensaus € 10   € 18    

Vispannetje   € 15   € 28    

Chili sin carne € 10   € 18    
 
Extra: 

   
  

Aardappelkroketten (10 st.) € 7      

Aardappelpuree (500g) € 5      
 
Drank:  

   
  

Bierpakket (5 flesjes) € 15      

Cava (1 fles) € 12,5        
Alvast bedankt voor jullie steun! 
 
Brussel Open Scouting vzw 
140ste FOS Roodbaard 
14de FOS De Faunaten 

 


