Seniorenmaaltijden
Brielle, Vierpolders, Hellevoetsluis en Zwartewaal

Naam:
Adres:
Telefoon:
Aanvinken welke dag u een maaltijd wilt bestellen
ingevulde lijst voor vrijdag
retouneren aan clubsandwich.

7 dagen per week dagvers bereid en bezorgd

4-mrt

5-mrt

6-mrt

7-mrt

8-mrt

9-mrt

10-mrt

week 10
Maandag
Tomatensoep
Goulash met gekookte aardappelen en Hongaarse groenten
Bosvruchten yoghurt
Dinsdag
Groentensoep
Verse worst met gekookte aardappelen, bloemkool en jus
Blanke vla
Woensdag
Koninginnesoep
Slavinck met gekookte aardappelen, snijbonen en jus
Griekse yoghurt met honing
Donderdag
Kippensoep
Babi Pangang met bami en sajourboontjes
Caramel vla
Vrijdag
Witlofsoep
Pangasiusfilet met bernaissesaus, pommes noisette en brocolli
Vla-flip
Zaterdag
Kerrysoep
Macaroni schotel met een gebakken ei en een frisse salade
Dubbel vla
Zondag
Mosterdsoep

Ook bij Clubsandwich :
Receptie hapjes
Belegde broodjes
Erwten & Bruinenbonensoep
Koud en warm buffet
BBQ pakketten/buffet
Lunch buffet
Lunch service (zakelijk)
Stamppot buffet
Culinaire invulling t.b.v condoleanse

Runderstoofpotje, pommes duchesse en spruitjes
Slagroomsoesjes met advokaatsaus
— Elke maandag leveren we nieuwe menu lijst voor de volgende week.
— De ingevulde lijst wordt (UITERLIJK) op donderdagmiddag opgehaald.
— De maaltijden die worden geleverd moeten door U worden opgewarmd.
— Bij de eerste levering van de nieuwe week ontvangt U bij uw bestelling een factuur voor die week.
— Deze factuur dient te worden voldaan bij de eerste levering van de week.
— U kunt de factuur contant (bij voorkeur gepast) betalen aan de bezorger of betaling per bank.
— De maaltijden worden bezorgd tussen 12:00 en 17:00 uur.
— U hoeft hier niet voor thuis te blijven, indien U niet thuis bent, hangen wij de maaltijd met tasje aan uw deur.
— Heeft u speciale dieët wensen neem dan contact op met ClubSandwich.
— Prijs € 7,95 per maaltijd, inclusief dessert.
— Soep of voorgerechtje € 3,- (alleen in combinatie met hoofdmaaltijd te bestellen)
— € 6,95- per maaltijd als u 6 of 7 dagen per week besteld.
— Dagelijkse bezorging, wij rekenen geen bezorgkosten
www.clubsandwich.net

info@clubsandwich.net
Kortom clubsandwich ontzorgt !

0181-481115

