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Aanbod voor “BROODJESMAALTIJDEN of PASTA” 

 
 
 
 
 

 
 

Tijdens de wedstrijd zorgt de inrichtende club ZOLA voor een uitgebreid catering aanbod. 
 

In de kelder vindt u onze bar waar er naast een lekker drankje ook broodjes, yoghurt, fruit ed. 
worden aangeboden.  

 
Voor zaterdag – en zondagmiddag kunnen er ook pasta’s besteld worden. 
Er is keuze uit deze pasta’s: 

 
Bolognese 8€ Vegetarisch 8€ 

 

 
De pasta’s zijn vers gemaakt. Wij vragen u wel om de pasta’s op voorhand te bestellen. Bij de 
pasta’s wordt vers een flesje plat of bruisend water aangeboden. 

 
U kan ook dit jaar broodjesmaaltijden op voorhand bestellen voor zaterdagmiddag en 
zondagmiddag. 

 
Een broodjesmaaltijd omvat 2 belegde broodjes (waarvan 1 broodje met sla en groentjes), vers 
fruit en een flesje plat of bruisend water. Deze broodjesmaaltijd kost 6€ per persoon. 

De broodjesmaaltijden kan u op zaterdagmiddag en zondagmiddag afhalen vanaf 11u30 in de 
kelder van het zwembad bij de cateringploeg. 

 
Aan de officials, die een volledige dag fungeren, wordt op zaterdagmiddag en zondagmiddag een 
broodjesmaaltijd aangeboden. 

 
De broodjesmaaltijden en pasta’s moeten UITERLIJK op 7 april 2023  besteld worden met 
onderstaand formulier per mail naar catering.zola@gmail.com. 
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INSCHRIJVINGEN: 
 

CLUB : 
....................................................................................................................................... 
.......................................................... 

 
NAAM & E-MAIL & GSM CONTACTPERSOON MAALTIJDEN : 
………………………................................................................................................................... 
............................................................................. 

 
Broodjesmaaltijden 

 

zaterdag ...................... x € 6 = .............. € 
zondag ...................... x € 6 = .............. € 

 
Pasta  

Zaterdag Bolognese ..................... x € 8 =............. € 
Zaterdag Vegetarisch ...................... x € 8 =............. € 

 
Zondag Bolognese 

 
..................... x € 8 =............. 

 
€ 

Zondag Vegetarisch ..................... x € 8 =............. € 
 
 

TOTAAL ................................................................................................................ € 
 
 

Het bovenstaand totaal moet uiterlijk op 1 2  a p r i l  2 0 2 3  gestort zijn op het rekeningnummer 
IBAN BE75 9796 2345 2751 / BIC ARSPBE22 van KONINKLIJKE ZWEMCLUB OLYMPIC 
ANTWERPEN vzw. 

 
Gelieve de storting voor de CATERING, apart te doen met vermelding ‘catering AIYSC + 
naam club’ en NIET samen met de storting van de startgelden.  
Hiervoor bij voorbaat onze dank. 

 

 
Contact catering: Magda Lauwers, catering.zola@gmail.com; 
Contact wedstrijdsecretariaat: Veerle Huyghebaert: wedstrijdsecretariaat@zolaswim.be 
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