Reserveringsformulier
Naam
Adres
Plaats
Telefoonnr

…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….

Op 5 december bestaat de mogelijkheid om het pakket door onze BezorgPiet te laten brengen.
De uiterlijke besteldatum is maandag 30 november 2020.
o

Wij willen dit laten bezorgen in Venlo, Blerick en Tegelen

o

Wij willen dit komen afhalen om……………………………….uur* (tussen 12.00 en 18.00 uur)

(bezorgkosten bedragen € 3,50 en bezorging vindt plaats tussen 15:00u en 17:30)*

Op 24, 25 of 26 december kunt u dit afhalen tussen 12.00 en 18.00 uur.
De uiterlijke besteldatum is maandag 21 december 2020.
o

Wij willen dit komen afhalen op………………………………., om……………………………….uur*

Op 31 december kunt u dit afhalen tussen 12.00 en 18.00 uur.
De uiterlijke besteldatum is maandag 28 december 2020.
o

Wij willen dit komen afhalen om……………………………….uur*

Volwassenen mogen 4 stukken vlees en/of vis per persoon uitzoeken!!!
Feestdagen Gourmet pakket
Volwassenen
•
•
•
•
•
•
•

Kipsaté spies
Kalfsoester
Biefstuk
Gemarineerde speklap
Hamburger
Zalm
Gambaspies

Totaal
….
….
….
….
….
….
….

… Pers

Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

Feestdagen Gourmet pakket
Kids
•
•
•

Totaal

… Pers

Kipsaté spies
Hamburger
Spies Niej jork (kids proof)

€ 9,50 per persoon

€ 17,50 per persoon
Inbegrepen bij beide pakketten:
Huisgemaakte pastasalade, rundvleessalade, huisgemaakte kip kerrie salade, fruitsalade,
cocktailsaus, knoflooksaus, bbqsaus, gesneden champignons, paprika, courgette,
stokbrood met boter en huisgemaakte kruidenboter
Sutil Sauvignon Blanc Curico Valley Chili
Sutil Carmenere Reserve Cochagua Valley Chili
Frisheid - droog - fruit - citrus

Rijpfruit - vanille - romig - zacht

fles € 14,50 .....stuks

fles € 14,50 .....stuks

Domaine Bousquet Chardonnay-Torrontes Argentinie

Domaine Bousquet Malbec Argentinie BIO Vegan Friendly

Tropische aroma`s - versfruit - intens BIO Vegan Friendly

Rijke aroma`s - zwart fruit-peper - chocolade hint

fles € 14,50 .....stuks

fles € 14,50 .....stuks

*aankruisen wat van toepassing is.
Tel:077-3515454 of info@niej-jork.nl

