overige afhaalrestaurants
JAPANS
nagoya sushi & grill
http://www.nagoya-ulvenhout.nl
Tel 076-532 9144

TOGO

CHINEES INDISCH
restaurant golden rose
https://www.goldenroseulvenhout.nl
Tel 076-5658705

ITALIAANS
intermezzo
http://www.intermezzo-ulvenhout.nl
Tel. 076 - 56 50 515

smakelijk
ulvenhout
Deze folder is mogelijk gemaakt
door de ondernemers van
OndernemersVereniging Ulvenhout (OVU).
De ondernemers dragen de horeca
een warm hart toe.
U Koopt en kookt toch ook lokaal?

CAFETARIA ‘T NIPPELTJE
https://www.facebook.com/CafetariaNippeltje
Tel. 076 888 8470

coffee Time

Wij hebben een speciale ToGo bestellijst met hapjes voor thuis. Hier staan al onze
kleine hapjes, salade’s, broodjes, warme hapjes en (ontbijt)boxen op.
Loop bij ons binnen voor de bestellijst
of stuur een e-mail dan sturen we u deze toe.
Zin in iets zoets of op zoek naar een leuk cadeautje? Wij hebben lekkere
gebakjes voor bij de koffie en we maken smaakvolle pakketjes van onze
huisgemaakte fudgebonbons, nougat, marshmallow, koffiebonen of thee.
Bestellen?
Stuur een e-mail of bel ons op. Bij voorkeur één dag van tevoren.
Afhalen of bezorgen?
Onze ontbijtbox kunt u tussen 10 – 12 uur afhalen
Lunch / borrel/ high tea box 11:30 – 16:00 af te halen.
Liever bezorgen?
Bezorgen doen we in overleg, kosteloos
Contactgegevens
welkom@coffeetime.nu
Tel. 076 886 2598

lunchroom de uitdaging

Elke dag opnieuw zijn wij op zoek naar de grens van lekker eten. Dat is ons tot nu
toe niet gelukt, en hopelijk nog vele jaren niet! Graag geven wij deze kennis door
aan onze leerling-medewerkers, en laten we u genieten van het smakelijke
resultaat. Elke dag verzinnen we heerlijke broodjes, smakelijke traktaties en winterse
soepen. En creëren we uitdagende leermogelijkheden voor onze medewerkers.
Wat denkt u van een passend cadeau voor Sint of Kerst. Graag bespreken we met
u de uitgebreide mogelijkheden. Via ons terras aan de achterzijde van ons pand is
de winkel bereikbaar. Maar ook telefonisch of via mail staan wij u graag te woord.
Bestellen of halen?
Onze winkel bevindt zich momenteel aan de achterzijde van ons pand bij ons
terras. Maar u kunt ook telefonisch of per e-mail uw bestelling doorgeven.
Afhalen of bezorgen?
U kunt uw bestelling afhalen van dinsdag t/m zaterdag tussen en 10 en 16 uur, en
op zondag van 11-16 uur. Of in overleg op een moment wat beter bij u past.
Liever bezorgen? Bezorgen doen we in overleg, vaak kosteloos.
Contactgegevens
info@lunchroomdeuitdaging.nl
Tel 076 544 90 20
https://deuitdaging.prinsheerlijk.nl/

TOGO
SAVOR

Mediterraan genieten kan nu ook thuis of op kantoor.
Wij hebben een heerlijk seizoens ToGo menu samengesteld.

restaurant ‘t Jagthuijs

Nu wij u binnen & buiten helaas niet meer mogen ontvangen, zijn wij weer volop
alles voor u aan in het inpakken om thuis van de kookkunsten van onze
keukenbrigade te kunnen genieten.
Onze Jagthuijs2GO kaart wisselt wekelijks en vindt u op onze website op de
homepage én onder ‘a la carte’.
Bestellen of halen?
Wij zijn telefonisch bereikbaar of per e-mail.
Wilt u verzekerd zijn van uw bestelling? Geef dan voor 18.00 uur de bestelling door
voor de volgende dag of voor 11 uur op dezelfde dag,
Na 11.00 uur is er in overleg nog veel mogelijk, maar op=op.
Afhalen of bezorgen?
Tussen 17.00 uur en 18.00 uur hebben wij de bestellingen voor u klaar staan.
Bezorging is in overleg mogelijk.

’t Jagthuijs
Contactgegevens
info@jagthuijs.nl
Tel 076 56 56 9 56
https://www.jagthuijs.nl

Bestellen?
Stuur een e-mail of bel ons op.
Ook kunt u bestellen via Thuisbezorgd en onze website.
Afhalen of bezorgen?
Wilt u een lunch bestellen dan kan dit tot 12.00 uur.
Maaltijden kunt u bestellen en afhalen tussen 16.00 tot 21.30 uur
Contactgegevens
info@restaurantsavor.nl
Tel. 076 886 7046
www.restaurantsavor.nl

