BESTELFORMULIER
EINDEJAAR
GEGEVENS

# RETROBALLS kidsproof
...

NAAM:
TELEFOON:

# SIDES

calendar-alt AFHALEN OP:
clock AFHALEN OM:

# KERSTMENU
...

kerstbal 210g

€6/stuk

varken & kalkoen gevuld met veenbessen & pistache

...

kerstbal XXL 1,1 kg 4 personen

€35/stuk

varken & kalkoen gevuld met veenbessen & pistache,
incl €4 leeggoed, ENKEL OP BESTELLING min. 7d vooraf

...

X-mas menu

€32/pp

zie ommezijde.

...

X-mas menu DELUXE 4 personen

€5/portie

ballekes in tomatensaus 4 x 45g

...

stoemp van wortel & erwt +/- 320g pp

€4/portie

...

savooistoemp met spek +/- 320g pp

€5/portie

...

salade met quinoa, rode biet & feta

€6,5/portie

# SAUZEN
...

balls & glory saus 200 ml

€5/stuk

...

green curry 200 ml

€5/stuk

...

tomatensaus 200 ml

€5/stuk

...

veenbessensaus 200 ml

€5/stuk

€152/4p

# SWEETS dessert

zie ommezijde,
per bubbel van 4 personen,
ENKEL OP BESTELLING min. 7d vooraf

# APERO BALLS
...

champignon-truffel 25g, 8 stuks

€6,5/schaaltje

...

pompoen 25g, 8 stuks

€6,5/schaaltje

...

tiramisubal met Nutella®

€8/stuk

...

dame blanche bal met chocoladesaus

€9/stuk

....

brownie

€6/stuk

....

cheesecake

€8/stuk

Voor onder de

# GLORY BALLS 1 à 1,5 per persoon
...

pork - stroganof (glutenvrij) 210g

€5/stuk

...

pork - 3-kazen 210g

€5/stuk

...

pork - champignon-truffel 210g

€5/stuk

...

balls & glory boek gesigneerd

€20/stuk

...

kip - pompoen & geitenkaas 210g

€5/stuk

...

balls & glory boek 2 gesigneerd

€25/stuk

...

kip - appel 210g

€5/stuk

...

cadeaubon

...

kip - tikka masala 210g

€5/stuk

...

t-shirts jingle balls

€25

...

veggie - spinazie 210g

€5/stuk

...

tote bag jingle balls

€10

...

veggie - ratatouille 210g

€5/stuk

...

balls & glory boxershort		

€20

HOW TO ORDER

Mail dit formulier naar brussels.bourse@ballsnglory.be
OF scan de QR en bestel online.

naar wens

24/12 van 11u30-15u30
25/12 gesloten
31/12 van 11u30-15u30
1/1 gesloten

BESTELFORMULIER
EINDEJAAR

€ 32 pp

# X-MAS MENU
VOORGERECHT
Tomatensoep met zuurdesembrood & boter
HOOFDGERECHT
Glorieuze kerstbal met stoemp van savooi & spekjes,
overgoten met gravysaus en veenbessen,
gecombineerd met een slaatje van quinoa, rode biet & feta.
DESSERT
Onze wereldberoemde Tiramisubal met Nutella

#

€ 152

X-MAS MENU DELUXE per bubbel van 4 personen
AMUSE
Assortiment van apero ballekes
`
VOORGERECHT
Tomatensoep met zuurdesembrood & boter
HOOFDGERECHT
Glorieuze kerstbal XXL* (1,1kg om te delen met jouw bubbel),
met stoemp van savooi & spekjes,
overgoten met gravysaus en veenbessen,
gecombineerd met een slaatje van quinoa, rode biet & feta.
DESSERT
Onze wereldberoemde Tiramisubal met Nutella

* inclusief €1 leeggoed per persoon.

HOW TO ORDER

Mail dit formulier naar brussels.bourse@ballsnglory.be
OF scan de QR en bestel online.

24/12 van 11u30-15u30
25/12 gesloten
31/12 van 11u30-15u30
1/1 gesloten

