Levering van dagschotels aan huis! Traiteurdienst Sint-Hubert
Wat bieden we U aan?
We bezorgen kant-en-klare dagschotels aan huis. Ze worden van maandag tot zaterdag tussen 9
en 12 uur warm bij u thuis afgeleverd in een thermische box. Zo eet U lekker thuis vers bereide
maaltijden zonder zelf te moeten koken of opwarmen! Voor de zondag en feestdagen kan men
daags voordien ook een koude schotel bekomen.
Wat is het maandmenu?
Iedere maand wordt de selectie van de schotels opgemaakt met het seizoen als inspiratie. Het
maandmenu wordt einde van de maand gegeven bij laatste levering en kan ook op onze website
geraadpleegd worden. (www.terginstberg.be)
Voorbeeld dagschotels:
Preisoep / kipfilet / Worteltjes en erwtjes l
Tomatensoep / ham-witloofrolletje
aardappelen / seizoenfruit
met kaassaus / puree / dessertwafeltje
Hoe bestellen?
De bestelling gebeurt volgens afspraak via telefoon, mail of tijdens een levering. Mogelijkheden
zijn, bij voorbeeld: alle dagen, alleen op bepaalde vaste weekdagen, volgens maandelijks
opgemaakte lijst of door telefonische bestelling enkele dagen voordien. Indien gewenst komen we
graag even langs voor de praktische regeling en de betalingswijze. Er kan ook steeds een regeling
afgesproken worden met special verzoeken van de klant (zout- of vetarm, gemalen of gesneden,
producten die u niet lust, …)
Telefoon: 09 233 16 01
Email: terginstberg@me.com
Gsm:
0475 77 69 79
Adres: Van Thorenburghlaan 34, 9860 Oosterzele
Hoe betalen?
Bij regelmatige levering gebeurt de afrekening maandelijks. Dit kan via een domiciliëring bij uw
bank, via betaling na ontvangst van de factuur of door cash betaling tijdens een aflevering. Losse
leveringen of sporadische bestellingen worden cash betaald. Bij de eerste bestelling wordt een
waarborg betaald voor de thermische box die bij iedere volgende levering vervangen wordt.
Hoeveel kost een dagschotel?
Een dagschotel (soep/hoofdgerecht/dessert) : € 7,00
Soep met hoofdgerecht: € 6,50
Hoofdgerecht met dessert:
€ 6,50
Soep:
€ 1,00
Eenmalige waarborg voor thermische box
€ 25,00
Extra porties of speciale aanvragen zijn ook mogelijk: prijs volgens afspraak
Beste groeten van:

Johan Steurbaut, Feestzaal Ter Ginstberg

