
Beste klanten,

We willen jullie vragen om ook dit jaar weer zoveel via onze webshop te bestellen. 
We nemen geen bestellingen aan via de mail, telefoon, Facebook Messenger of 

WhatsApp. 

Vele vonden reeds de weg naar onze webshop, waarvoor dank. Zeker in de afgelopen 
periode heeft dit zijn nut bewezen. Mocht het toch niet lukken, kan je altijd je bestelling 

meenemen naar de winkel. Wij voeren deze dan in voor u. Je ontvangt daarna een
bevestigingsmail met je besteloverzicht.

Vorig jaar met Oudjaar hebben we verplicht moeten sluiten i.v.m. een Corona besmetting. 
We hopen dit jaar jullie als vanouds te voorzien van al ons lekkers. Met Kerst waren er 

enorme wachtrijen, maar ook dit gaan we proberen te vermijden. Het was dan ook 
organisatorisch veel drukken i.v.m. kleinere bestellingen, dus veel meer handelingen.

Nieuw is dat we er bij Kerst een heerlijk menu en met Oudjaar de Italian-Sharing-Box 
aan toevoegen!

De Italian-Sharing-Box is erg in de smaak gevallen tijdens de lock-down periode. Op 
vraag van velen dus terug in het assortiment. Deze is te bestellen vanaf 2 personen en 

enkel per twee personen. (Dus 2, 4, 6, 8 personen)

Zet zoals in Italië verschillende gerechten gelijktijdig op tafel, samen met de wijn en wat 
leuke decoratie. Geniet samen op ongedwongen wijze de gerechtjes. De “chef” van dienst 

beleeft zo ook een rustige avond. 
Bent u op zoek naar bijpassende wijnen? Vraag gerust om raad in de winkel!

Iedereen krijgt van ons een berichtje met het uur van ophalen of leveren. Dit kunnen we 
pas doen als alle bestellingen binnen zijn.

Uiteraard kunt u voor vragen steeds telefonisch contact met ons opnemen.

Bedankt voor het begrip en het vertrouwen.
Tot snel!

Team Filip & Eva



Maandag 20/12/2021 Gesloten

Dinsdag 21/12/2021 8u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00

Woensdag 22/12/2021 8u00 – 12u30 & 13u30 - 18u00

Donderdag 23/12/2021 8u00 - 12u00 - namiddag gesloten

Vrijdag 24/12/2021 7u30 - 15u00 (doorlopend)

Zaterdag 25/12/2021 Leveringen in overleg

Zondag 26/12/2021 Gesloten

Maandag 27/12/2021 Gesloten

Dinsdag 28/12/2021 8u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00

Woensdag 29/12/2021 8u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00

Donderdag 30/12/2021 8u00 - 12u00 - namiddag gesloten

Vrijdag 31/12/2021 8u00 - 15u00 (doorlopend)

Dinsdag        01/01/2022   gesloten t/m 10 januari 

Dinsdag        10/01/2022   Staan we terug voor u klaar en gaan 

we ons 11de jaar in!


