Ontbijtmand “Valentijn”
-

2 harde broodjes p.p.
1 croissant p.p.
1 sandwich p.p.
Jong belegen kaas
Vleeswaren (gekookte ham / salami)
Gekookt eitje
Chocopasta / confituur
Botertjes
Yoghurt / fruit
Verse jus d’orange
Verrassing dessert
Roosje
€ 30,00 voor 2 personen
De ontbijtmanden kunnen 14 februari kosteloos geleverd worden aan huis (Lommel /
Pelt/ Bergeijk/ Valkenswaard), afhalen bij ons is ook mogelijk.
Leveringen zullen uitgevoerd worden tussen 08:00 en 10:00 uur
o Betaling met bankkaart kunnen alleen gedaan worden bij afhaling (geen
mobiele pin), u kunt natuurlijk wel van te voren het bedrag storten op onze
rekening dan kunt u de bestelling ook geleverd krijgen.
o Contante betaling ook mogelijk, zowel afhaling als bezorging
(liefst gepast te betalen in enveloppe wegens besmettingsgevaar)
o Bestellingen kunnen gedaan worden via mail

bestel@dehutten.com of onze facebookpagina graag adres en
telefoonnummer erbij te vermelden. Bestellen is mogelijk tot
vrijdag 12 februari 11:00 uur

-

Ontbijtmand “Valentijn” de Luxe

3 harde broodjes p.p.
1 croissant p.p.
1 sandwich p.p.
Jong belegen kaas / brie
Vleeswaren (gekookte ham / rosbief / prèparé
Gekookt eitje
Chocopasta / confituur
Botertjes
Yoghurt / fruit
Verse jus d’orange
Verrassing dessert
Fles Cava
Roosje
€ 50,00 voor 2 personen
De ontbijtmanden kunnen 14 februari kosteloos geleverd worden aan huis
(Lommel / Pelt/ Bergeijk/ Valkenswaard), afhalen bij ons is ook mogelijk.
Leveringen zullen uitgevoerd worden tussen 08:00 en 10:00 uur
o Betaling met bankkaart kunnen alleen gedaan worden bij afhaling (geen
mobiele pin), u kunt natuurlijk wel van te voren het bedrag storten op onze
rekening dan kunt u de bestelling ook geleverd krijgen.
o Contante betaling ook mogelijk, zowel afhaling als bezorging
(liefst gepast te betalen in enveloppe wegens besmettingsgevaar)
o Bestellingen kunnen gedaan worden via mail

bestel@dehutten.com of onze facebookpagina graag adres en
telefoonnummer erbij te vermelden. Bestellen is mogelijk tot
vrijdag 12 februari 11:00 uur

