eetcafé - cafetaria - catering - maaltijdservice

Maaltijdservice
Met onze maaltijdservice is het mogelijk om 6 dagen per week een warme maaltijd bij
u thuis te laten bezorgen.
Wij hanteren een gevarieerde menucycles met diverse soorten aardappelen, groente
en vlees, stampotten, pasta’s.
Door middel van bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven op welke dagen u
gebruik wenst te maken van de maaltijdservice:
Tussen de middag zal de bezorgtijd tussen 12:00 uur en 12:30 zijn.
Het avondeten zal tussen 17:00 uur en 17:30 worden bezorgd.
Tevens is het mogelijk de maaltijd bij ons af te halen op een afgesproken tijdstip of
om de maaltijd in ons eetcafé te nuttigen.
De prijs voor een hoofdmaaltijd is €6,00. Wilt u soep en/of een toetje bij de maaltijd
dan betaald u hiervoor €0.50 extra per voor-/nagerecht.
Indien u wekelijks gebruikt maakt van de maaltijdservice betaald u maandelijks
achteraf d.m.v. een factuur. Bij incidenteel gebruik van de maaltijdservice betaald u
contant bij levering. Maaltijden die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden
in rekening gebracht.
Tot slot zullen wij regelmatig aan u vragen een vragenlijst in te vullen zodat wij onze
maaltijden goed kunnen afstemmen op uw wensen.

Met vriendelijke groet,
Jan en Inge Poorterman.
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eetcafé - cafetaria - catering - maaltijdservice
Antwoordformulier maaltijdservice :
Naam

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

Ik wens gebruik te maken van de maaltijdservice op de volgende dagen:
O
Maandag
O

Dinsdag

O

Woensdag

O

Donderdag

O

Vrijdag

O

Zaterdag

O

Zondag (wordt op zaterdag geleverd)

Speciale wensen / dieet voorschriften:

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen tel. 0546-697160
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