Bezorgservice
Bezorgen doen wij op dinsdag en vrijdag na 14.00 uur. Vanaf twee
maaltijden gratis in Goor en in de Hof. Bij wekelijkse bezorging vragen
wij een automatische incasso.

Bestellen
Wilt u één of meer maaltijden
bestellen? Vraag dan
een bestellijst in de
winkel of bel ons
via 0547-272887.
Wij bezorgen een lijst en
vullen die desgewenst
samen met u in.

Uw gezonde keuken!

Hof van Twente

Voor iedereen die n
iet meer
kan, mag of wil ko
ken.

Wekelijkse lijst beschikbaar op www.wiemerink.nl/maaltijd

Groente & Fruit
Gesneden groente
Kant & Klaar maaltijden
Rauwkost & Salades
Vers vlees
Werk fruit
Bezorgservice

Grotestraat 64, 7471 BR Goor T 0547-272887
E info@wiemerink.nl W wiemerink.nl

Gezonde en lekkere maaltijden.
Veel variatie.
Pure verse producten, ambachtelijk bereid.
Zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.
Uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding.
Bij u thuis bezorgd op een vast moment.
Uw dagelijkse vitaminen kunt u
natuurlijk bij bestellen.

Hoe werkt het?

Maaltijd service Wiemerink

U zoekt uw maaltijden uit op onze
wekelijks wisselende maaltijdlijst.
U kunt kiezen uit twee bezorgmomenten; dinsdag- en/of vrijdagmiddag. Besteld u meer dan twee
maaltijden per keer? Dan is de
bezorging gratis. Op dinsdag krijgt u
de lijst voor de week erop en vrijdag
nemen wij die weer mee.

Onze maaltijden zijn minimaal
3 dagen houdbaar in uw koelkast bij
3-5 graden Celcius. U kunt de maaltijden ook invriezen. Alle gerechten
worden geleverd in een hygiënische
magnetron/ovenbestendige
verpakking. U kunt de maaltijden
opwarmen in de magnetron, oven of
gewoon in de pan.

Kleine portie
350 gram

€ 5,30

Klaar in de magnetron in 3 minuten op 700W.
Ook op te warmen in de oven.

Middel portie
450 gram

€ 6,40

Klaar in de magnetron in 4 minuten op 700W.
Ook op te warmen in de oven.
Heeft uw magnetron meer of minder vermogen? Pas dan de tijd aan.
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Uw maaltijd compleet maken
Bestel er één van de variaties bij:
rauwkost, verse vruchtensalade of
toetje van de dag à € 1,45 per stuk

Zelf ophalen
U kunt uw maaltijden afhalen op
dinsdag en vrijdag na 14.00 uur.

