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Samengevat 

Bel met: 

♦ Afwisselende maaltijden 

♦ Dagelijks warm bezorgd 

♦ Gratis bezorging in  

Wijnjewoude & Bakkeveen 

♦ Seizoensgebonden verse 

ingrediënten 

♦ Ouderwets lekkere 

gerechten 

♦ Makkelijk te bestellen, 

flexibel in te vullen 

♦ Mogelijkheid tot 

dieetwensen 

♦ U bepaalt zelf op welke  

dagen u mee-eet. 

 

Maaltijd service 
 
U dekt de tafel,  
wij zorgen voor de rest! 

Bel met: 

Telefoon: (0516) 541215 



Menu 

Aan het begin van elke week krijgt u  
het menu voor de volgende week. 

Bij dit menu zit een inschrijfformulier  
waarop u aangeeft welke dagen u gebruik wenst te 
maken van de maaltijdservice.  
Ook staan wij open voor eventuele aanpassingen 
van het menu. 

Dit formulier kunt u in de loop van de week  
aan onze chauffeur meegeven. 

 

Aanpassingen 

Mochten er gerechten en of ingrediënten in het 
menu staan welke u niet mag en of wilt hebben, 
dan kunt u dit aangeven. 
Onze koks zorgen voor een alternatief welke zeer 
zeker wel bij u in de smaak valt. 

 

Dieet / allergie wensen 

Alles wordt door ons zelf gemaakt, 
hierdoor kunnen wij rekening houden met  
de meeste diëten en allergieën. 

Om alvast goed te beginnen gaan wij standaard 
voorzichtig om met de zoutbus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze stamppotten ontbreken zeker niet  

in de wintermaanden!! 

 

 

Vanaf 1 februari 2013 start hotel & restaurant 

de Stripe met een warme maaltijd service. 

 

Deze maaltijd wordt  

tussen 

11:30 en 12:30 uur 

warm bij u thuis 

gebracht. 

 

Het keukenteam van de Stripe bereidt uw 

maaltijd nog dezelfde ochtend in de keuken 

van ons restaurant,  

uitsluitend met verse ingrediënten 

én op ambachtelijke wijze! 

Gekookt in plaats van gestoomd,  

gebraden in plaats van gegrild. 

Op deze manier krijgt eten weer haar  

vertrouwde en lekkere smaak.  

Wij houden rekening met  

de seizoenen en Nederlandse gewoontes:  

woensdag gehaktdag en vrijdag vis op tafel. 

Lekker vertrouwd dus, zoals het hoort! 

De maaltijden worden in speciale thermos-

boxen gebracht, hierin blijft het eten  

voor langere tijd warm. 

Onze binnenborden zijn van porselein,  

op deze manier eet u niet van plastic 

maar van een gewoon bord. 

 

Lekker warm 

Heeft u interesse in  

onze warme bezorgmaaltijden? 

 

Neem dan contact op met de Stripe 

Wij verstrekken u kosteloos  

alle verdere informatie 

 

 
 
 

Wat bieden wij 
 

 

♦ (h)eerlijke warme maaltijden 

♦ 1-6 dagen in de week 

♦ hoofdgerecht en nagerecht  

voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd 
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Wijnjewoude 

Telefoon: (0516) 541215 
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E-mail: info@destripe.nl 

Bel met: 

 
Interesse? 


