EatingOut@Home uit Duffel start met leveringen aan huis (naar aanleiding van het corona virus).
Wij bieden quiches aan , die wij aan huis leveren in Duffel, St Katelijne Waver en nabije omgeving (max 10km).
Ons aanbod is beperkt (maar kraakvers) en wij passen dit op regelmatige tijdstippen aan. Wij voorzien steeds een
quiche met vlees, ééntje met vis, en 1 of 2 vegetarische.
Wij starten met het volgende aanbod – prijs 30€ (voldoende voor 4 personen) – diameter van de quiches is 30cm – u
moet ze enkel nog opwarmen.
•
•
•
•

Quiche met prei en gerookte zalm
Quiche met mediterrane groenten, feta en spek
Quiche met mediterrane groenten & feta (vegetarisch)
Quiche met broccoli, wortel, ui en camembert (vegetarisch)

Voor diegenen die dit nog graag aanvullen met wat groenten voorzien wij
•

Een witte kool salade met mieriksworteldressing – 2€/100gr

Wij leveren op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 16.30 en 19.00 (zorg er dan ook voor dat er iemand thuis is om
alles in ontvangst te nemen.)
U kan bestellen via info@eatingoutathome.be
Vermeld het volgende
•
•
•
•
•

Naam
Adres
Uw bestelling
Datum van levering
Uw gsm nummer

Wanneer moeten de bestellingen binnen zijn?
•

Ten laatste 2 dagen voor het moment van levering;
o ten laatste woensdag voor levering vrijdag,
o ten laatste donderdag voor levering zaterdag,
o ten laatste vrijdag voor levering zondag

Respecteer eenieders gezondheid en respecteer de door volksgezondheid opgelegde maatregelen;
•

Bewaar minstens 1.5m afstand
o Betaling kan enkel via overschrijving: Van zodra wij uw bestelling via mail hebben zien binnenkomen
communiceren wij u het te betalen bedrag. Schrijf vervolgens het verschuldigde bedrag over op
rekening BE13 3630 1797 4039 op naam van clipper invest bvba EN gebruik hiervoor de optie
instant betaling (zodat wij op het moment van levering weten dat de bestelling betaald werd)

www.eatingoutathome.be

info@eatingoutathome.be

015/63 77 60

