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Maak kennis met Wij Samen.
Wij verzorgen graag de complete
organisatie van bruiloften of andere
feesten.
Vanwege de huidige omstandigheden
bezorgen wij nu ook het lekkerste eten
thuis. In deze flyer vindt u meer
informatie.

€.1,95

gratis

Oldebroek,
Zwolle

en

Zwartewaterland.
Daarbuiten

Uiterlijk 36 uur van tevoren bestellen. Dit

wij

rekenen

bezorgkosten

kan telefonisch of door middel van een
berichtje naar: 0627420763.
Betaling kan gedaan worden door middel

In samenwerking met lokale ondernemers

bezorgen

Hattem,

Wij voorzien het pakket sowieso van een flesje

extra flesje is

0627420763

in

flesjes bier.

Extra bier bestellen is ook mogelijk, de prijs per

rs!
voor vade

Wij

Per pakket mag u de keuze maken uit drie

Affligem met bijpassend glas.

verrassing
De leukste

info@wij-samen.nl

van een 'Tikkie'.
Super leuk om te bestellen, maar nog
leuker om als verrassing cadeau te geven!

www.wij-samen.nl

'Wij Samen' Ontbijt

Burger/hotdog box

Verse jus, broodjes en divers beleg,

Box om zelf de lekkerste burger en

gekookt ei, croissantje, yoghurt met vers

Hotdog te maken!

Borrel box
Box om direct lekker te kunnen borrelen.

Diverse kaas en worstsoorten, olijven,

fruit, een flesje bubbels.
Burger, Hotdog, brood, rode ui, cheddar

nootjes, toast,

bacon, jalapeno, augurk, burgersaus

kipknotsjes en gehaktballetjes

Quiche en lepel gebakje

vier soorten bier.

Vier verschillende soorten bier.

€15,00 per persoon*

prijs €35,00

prijs €35,00

Het bierpakket mag door u zelf

Het bierpakket mag door u zelf

samengesteld worden.

samengesteld worden.

Achterop de flyer vindt u de diverse

Achterop de flyer vindt u de diverse

keuzes.

keuzes.

De borrel box is voldoende voor 2

De borrel box is voldoende voor 2

personen.

personen.

Het pakket kan ook voor meer personen

Het pakket kan ook voor meer personen

besteld worden, wij rekenen per

besteld worden, wij rekenen per

*Extra bij te bestellen +

€5,00 p.p.

(Bestellen kan vanaf 2 personen)

Kinderontbijt €7,50
Pakje Yoghurt drinken, klein
croissantje,
Poffertjes, vers fruit, donut
en een placemat.

persoon

€17,50 extra. De box is

helemaal gebruiksklaar, het bier
leveren wij gekoeld af.
Bezorgen kan dagelijks in overleg
tussen 11.00 en 16.00 uur.

persoon

€17,50 extra. De box is

helemaal gebruiksklaar, het bier
leveren wij gekoeld af.
Bezorgen kan dagelijks in overleg
tussen 11.00 en 16.00 uur.

