Beste bezoekers van het eetcafé
Met ingang van 15 oktober is het eetcafé gesloten in verband met de maatregelen van de overheid.
Net als in het voorjaar gaan wij u de maaltijd weer bij u thuis bezorgen.
U kunt bij ons dagelijks een maaltijd bij ons bestellen die wij bij u thuis bezorgen of komt ophalen.
Deze bezorgen wij dan bij u:

op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur - koud

op dinsdag en vrijdag vanaf 17.00 uur – warm

Ma. 23 nov. t/m zo. 29 nov.

Wij vragen u om de maaltijden per week op te geven zodat wij voor u de maaltijd kunnen verzorgen.
Afbestellen van een maaltijd is mogelijk maar uiterlijk een dag van tevoren.
Mocht u de komende tijd ziek worden vragen wij u dit telefonische te melden.
De betaling van de maaltijden gebeurt achteraf in het eetcafé of door een factuur. Heeft u problemen met het
verwarmen van de maaltijd of andere vragen bel ons op 079-3208758.
U kunt ook u maaltijdkeuze telefonisch aan ons doorgeven.

DE ACTIVITEITEN IN DE RECREATIEZAAL GAAN DOOR
Gelukkig mogen de activiteiten in onze recreatiezaal doorgaan! Hier zijn wij erg blij mee. Doet u mee aan een
activiteit in de recreatiezaal? Meldt u zich dan aan bij de voorkant van de balie. Voor informatie kan u
zich wenden tot Elly Hengeveld

Sociaal Makelaar Palet Welzijn wijk Meerzicht
088-0234242 maandag, dinsdag en woensdag
DE DAGBESTEDING GAAT DOOR
Op verzoek van de gemeente gaat de Dagbesteding op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door.
Deelnemers van de Dagbesteding gebruiken dan een maaltijd in het eetcafé.

***********************
Rookworst

***************************

jus
Stamppot zuurkool met
appel en spekjes

Kippenpoot
Mayonaise
Appelmoes
Friet

€ 5,75

€ 5,75

**************************
Boomstammetje
Jus
Andijvie a la crème
Gekookte aardappelen

******************************
Goulash
Jus
Doperwten
Rijst

€ 5,75

€ 5,75

*****************************

Lekkerbekje
Knoflooksaus
Bietjes met ui
Gebakken
aardappelschijfjes

€ 5,75

****************************
2 stokjes saté
Satésaus
Bami
Kroepoek en Atjar

****************************!

€ 5,75

€5,75

Kipfilet
Champignonsaus
Spruitjes met spekjes
Pommes duchesse

