
Afhaalmenu De Smidse Alsemberg
het bestelhormulier kan u mailen info@desmidse1655.be
per telefoon 0472258655 of 023585008

naam……………………………………………………..

GSM NUMMER: ……………………………………..

bestellen kan elke dag tot 16u, de bestelling voor zondag dient u op zaterdag te plaatsen

AANTAL €

VEGE antigriepsoep met groentjes van de dag 5 / liter

VOORGERECHT escargots 'petit gris de namur' met kruidenroom 10
escargots 'petit gris de namur' in botersausje 10

HOOFDGERECHT

vispan met quinoa en seizoensgroentjes (gluttenvrij) 20
stoofvlees met kriekenbier verse frietjes* 15

natuuraardappel 15

kalkoen in Geuzesausje verse frietjes* 15
natuuraardappel 15

VEGE
groenteballekes in getomateerd geuzesausje met bloemencouscous 20
verrassingstajine, oude graansoorten, seizoensgroentjes (kan VEGAN) 20
ovenschotel (week suggestie) 20
slaatje met geitenkaas en quinoa (gluttenvrij) 15

KIDS
balletjes in tomatensaus 8
kip met appelmoes 8

verse frietjes*
natuuraardappel

*de frieten zijn voorgebakken en dient uzelf nog af te bakken
alle gerechten zijn makkelijk thuis op te warmen in de oven: 20 min op 200°

EXTRA BIJ BESTELLEN
slaatje 5
huisgemaakte mayo 1,5

DESSERTJES

chocomousse 3,5
rijstpap 3,5

ZERO WASTE - GEEN AFVAL  we gebruiken ons eigen materiaal en jij komt het proper terugbrengen

AFHALEN SOLIDAIR
komen afhalen op WOE - DON - VRIJ - ZAT - ZON* JA! Één GRATIS extra maaltijd*
*schrappen wat niet past *om aan iemand te schenken als extra steun
liefst afhalen om _____uur. enkel geldig bij 'afhalen'
woe - zat: 17u30 - 19u , Zon: 11u30 - 13u

GRATIS LEVERING AAN HUIS (vanaf €60 in een straal van 10 km)
ik geraak niet tot bij jullie en vraag om te leveren (woe-zat voor 17u30 en zondag voor 11u30)
adres+nummer GSM: …………………………………………………………………………………………………………………………

BETALEN        cash (gelieve gepast te betalen) - banckontact - per overschrijving cash (gelieve gepast te betalen) - bankcontact - per overschrijving BE29 1030 3285 3564
*schrappen wat niet past

Bedankt voor je bestellingen wij hopen u nog eens te mogen bedienen, Ness, Peloes en het voltallige Smidseteam!


