DENDERRUST
‘TAKE AWAY’
VOOR ELK WAT WILS
Geen tijd om te koken?
Of gewoon even geen zin of energie om achter het fornuis te staan?
Maar je wil wel een volwaardige maaltijd?

Wij bieden je de ideale oplossing!
Met onze 5 -take away maaltijden kan je rekenen op verse en gebalanceerde
dagschotels, elke dag weer anders maar altijd even lekker en gezond.
Alle maaltijden worden met veel liefde en verse producten bereid in eigen keuken.
Smaak speelt voor ons een grote rol in het bereidingsproces.

Prijs : 5,50 €
Keuze uit:
Dagschotel (te raadplegen via de website, facebook of aan het onthaal)
Spaghetti
Lasagne

Afhalen?
Maandag tot vrijdag tussen 11:30 en 16:30 uur in Zaal De Bron
Zaterdag en zondag tussen 14:00 en 16:30 uur in Zaal De Bron
Reserveren noodzakelijk tijdens de kantooruren via het onthaal of LDC

Onze 58-take away service staat
garant voor:
Dagverse producten
Gezonde en gevarieerde dagmenu’s
Opwarmen wanneer u wilt

Klanttevredenheid
Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten.
Durf ons gerust te inspireren met uw suggesties!
Zorgcampus Denderrust - LDC De Dendervallei
A. De Cockstraat, 12a | 9310 Herdersem
053 606040 – adminstratie@denderrust.be | 053 60 60 49 - dendervallei@denderrust.be
www.denderrust.be

DENDERRUST
‘TAKE AWAY’
VOOR ELK WAT WILS
Geen tijd om te koken?
Of gewoon even geen zin of energie om achter het fornuis te staan?
Maar je wil wel een volwaardige maaltijd?

Wij bieden je de ideale oplossing!
Met onze 5
-take away maaltijden kan je rekenen op verse en gebalanceerde
dagschotels, elke dag weer anders maar altijd even lekker en gezond.
Alle maaltijden worden met veel liefde en verse producten bereid in eigen keuken.
Smaak speelt voor ons een grote rol in het bereidingsproces.

Prijs : 5,50 €
Keuze uit:
Dagschotel (te raadplegen via de website, facebook of aan het onthaal)
Spaghetti
Lasagne

Afhalen?
Maandag tot vrijdag tussen 11:30 en 16:30 uur in Zaal De Bron
Zaterdag en zondag tussen 14:00 en 16:30 uur in Zaal De Bron
Reserveren noodzakelijk tijdens de kantooruren via het onthaal of LDC

Onze 58-take away service staat
garant voor:
Dagverse producten
Gezonde en gevarieerde dagmenu’s
Opwarmen wanneer u wilt

Klanttevredenheid
Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten.
Durf ons gerust te inspireren met uw suggesties!
Zorgcampus Denderrust - LDC De Dendervallei
A. De Cockstraat, 12a | 9310 Herdersem
053 606040 – adminstratie@denderrust.be | 053 60 60 49 - dendervallei@denderrust.be
www.denderrust.be

