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Verdien geld voor jouw team, 
vereniging of school met de verkoop 
van menuboxen of gerechten!

Hoe werkt het?
Organiseer een voorverkoop
Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle menuboxen en gerechten die je kan verkopen. 
Opgelet: je dient 1 van de 2 formules te kiezen. De 2 formules kunnen niet gecombineerd worden.

Praktisch
Makkelijk bestellen Adres voor afhaling
E-mail: keuken@la-passione.be
Tel: +32 498 57 02 94
Bestel 1 week voor de gewenste leveringsdatum!
Minimumbedrag bestelling = € 750

La Passione
Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder)
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Maak de optelsom van het aantal verkochte boxen/gerechten.

Wij leveren jouw bestelling of je haalt ze zelf op.

Organiseer de verdeling van je verkochte menuboxen of gerechten.

Je kan de aantallen toevoegen op het lijstje op de volgende pagina. Zo krijg je een mooi totaaloverzicht.
Opgelet: het minimumbedrag van een bestelling is € 750. 

Vergeet niet alle gegevens duidelijk in te vullen, inclusief leveringsadres en gewenste leveringsdatum. 
Bestellingen dienen een week voor leveringsdatum doorgegeven te worden. Levering is gratis vanaf €750. 
Afhalen dient te gebeuren in de Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder).

Alle menuboxen en gerechten worden apart verpakt en voorzien van een servet. Bovendien zijn ze 
eenvoudig op te warmen (instructies worden meegeleverd).
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Jouw voordeel? Voorbeeld verkoopspotentieel
• Opbrengst per verkochte box: € 10
• Wij zorgen voor alles, je dient enkel te  
 verkopen

• 10 verkopers van jouw club /  
 vereniging verkopen elk 10 boxen  
 = 100 boxen X winstmarge van  
 € 7 / box = € 1000 opbrengst voor   
jouw club of vereniging 

Bij La Passione leggen we fijnproevers graag in de watten. 
Ontdek wat we nog meer in petto hebben.

Gastronomisch restaurant
Verwen je smaakpapillen met hartverwarmende en culinaire Vlaamse 
klassiekers, vergezeld van een selectie van lekkere topwijnen. De keuken 
volgt het ritme van de seizoenen en onze enthousiaste chef gaat elke dag 
met verse ingrediënten aan de slag. 

www.la-passione.be/restaurant

Culinaire afhaalgerechten

Winkel

Laat je verleiden door een uitgebreid gamma van aperitieven, à la carte 
afhaalgerechten en verrukkelijke desserts. Gratis aan huis geleverd vanaf 
€ 75 en binnen een straal van 15 km.

Laat je aangenaam verrassen door onze eigenzinnige collectie van 
Noord-Italiaanse wijnen, chocoladegeschenken voor iedere gelegenheid... 
Of wat dacht je van een unieke geschenkmand op maat, boordevol am-
bachtelijke lekkernijen?

http://la-passione.be/take-away

http://la-passione.be/winkel
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FORMULE B: GERECHTEN
Hieronder vind je het overzicht van de gerechten. Gelieve via het registratieformulier het totaal aantal gerechten 
in te vullen en dit aan ons te bezorgen.

FORMULE A: MENUBOXEN
Hieronder vind je het overzicht van de menuboxen. Bij iedere menubox ontvangt de besteller bovendien een 
bon voor een gratis 3 gangenafhaalmarktmenu t.w.v. € 50. Gelieve via het registratieformulier het totaal aantal 
menuboxen in te vullen en dit aan ons te bezorgen.

Menubox 01: VIS
Amuses +++ Kreeftensoep met grijze garnaaltjes +++ 
Tongrolletjes met puree van Charlotte aardappel,  
wokgroenten en kruidensaus +++ Dessert van de Chef 
+++ Brood en boter 
+ BON gratis 3 gangenmarktmenu t.w.v. € 50

Menubox 02: VLEES
Amuses +++ Tomatensoep met kippenballetjes +++ 
Hoevekip met vleessaus, krieltjes en wokgroenten +++ 
Dessert van de Chef +++ Brood en boter 
+ BON gratis 3 gangenmarktmenu t.w.v. € 50

Menubox 03: VEGGIE
Amuses +++ Groentensoep met verse kruiden +++ 
Lasagne met verse wokgroenten +++ Dessert van de 
Chef +++ Brood en boter 
+ BON gratis 3 gangenmarktmenu t.w.v. € 50

Menubox 04: KIDS
Amuses +++ Tomatensoep met kippenballetjes +++ 
Hoevekip met appelmoes en puree +++ Chocomousse 
en lolly +++ Brood en boter

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 12,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 22,00

Gerechten

TOTAAL

Aankoopprijs
excl. 6% BTW

Verkoop prijs
incl. 6% BTW Aantal

Gerechten

TOTAAL

Aankoopprijs
excl. 6% BTW

Verkoop prijs
incl. 6% BTW Aantal

01. Aspergesoep met room en bieslook (1 L) € 4,00 € 8,00

02. Tomatensoep met kippenballetjes (1 L) € 4,00 € 8,00

03. Tomaat garnaal met slaatje en vers brood € 10,00 € 20,00

04. Tongrolletjes met puree en warme groenten € 10,00 € 20,00

05. Gebakken zalm met puree en warme groenten € 10,00 € 20,00

06. Vispannetje à La Passione € 10,00 € 20,00

07. Ribbetjes en hun gezellen met aardappelen € 10,00 € 20,00

08. Varkenshaasje met warme groenten en aardappeltjes € 11,00 € 22,00

09. Hoevekip met warme groenten en aardappeltjes € 11,00 € 22,00

10. Lasagne bolognese met vers brood € 6,00 € 12,00

11. Vegetarische pasta met groenten € 6,50 € 13,00

12. Tiramisu € 3,00 € 6,00

13. Chocomousse € 3,00 € 6,00

14. Rijstpap met suiker € 3,00 € 6,00

Registratieformulier menuboxen
Officiële naam van jouw vereniging / club / school

Contactpersoon voor deze actie

Adres van jouw vereniging / team / club

Leveringsadres (niet in te vullen indien hetzelfde als bovenstaande)

Gewenste leveringsdatum

Naam:

Tel. :

Straat + nr.:

Gemeente:

Straat + nr.:

Gemeente:

Datum:

Gsm:

E-mail:

Postcode:

BTW nr. :

Postcode:

Tijdstip:

Registratieformulier gerechten
Officiële naam van jouw vereniging / club / school

Contactpersoon voor deze actie

Adres van jouw vereniging / team / club

Leveringsadres (niet in te vullen indien hetzelfde als bovenstaande)

Gewenste leveringsdatum

Naam:

Tel. :

Straat + nr.:

Gemeente:

Straat + nr.:

Gemeente:

Datum:

Gsm:

E-mail:

Postcode:

BTW nr. :

Postcode:

Tijdstip:


