FEESTDAGEN ZONDER GEBRUG
1 & 11 NOVEMBER

Vrijdag 1 november, allerheiligen, zijn
we gesloten. Toch geen gebrug :
zaterdag 2 november zijn we open
zoals gewoonlijk. Vele van uw
klanten genieten van het verlengde
weekend en wij weten dat dit voor
hen het ideale moment is om tijd te
maken voor een toonzaalbezoek.
De 2e novemberfeestdag, maandag 11
november (wapenstilstand) zijn we
ook gesloten ..

x

Brunchlunch
DINSDAG 26 NOVEMBER

.. Op dinsdag laat je dus de
brooddoos thuis en doorlopend
zorgen wij die 3 uur lang voor iets
lekker. Een stevige hap of een snelle
boterham, een kom warme soep en
erna iets zoets.. we maken dat je
energiepeil weer op 200% staat !

Brunchlunch
DINSDAG 10 DECEMBER

De winter ligt intussen absoluut
te loeren en als het extra ijzig is,
zorgen we ook voor extra warme
stevigaards
als
‘Lunchbrunch’.
Uiteraard staat de koffie ook klaar !

Brunchlunch
DINSDAG 19 NOVEMBER

De winter komt dichtbij, de dagen
worden kouder en steviger en een
warme break voor jou en/of je
medewerkers wordt heel welkom na een
stevige halve voormiddag. Energie
bijtanken en even opwarmen. De
komende 5 dinsdagen verzorgen wij een
Brunchlunch van 11u tot 14u
doorlopend ..

Brunchlunch
DINSDAG 3 DECEMBER

.. Vroege hap, laat ontbijt, stipte
lunch, lang of kort, je springt
binnen en je combineert het met een
offerte die je wil bespreken, een vraag
aan de toonbank, .. of met helemaal
niets en je geniet even van de rust of de
babbel. We verzorgen een zalig &
smakelijk ‘Brunclunch’ buffet en jij
gaat of staat waar & wanneer je wil !

WINTER BBQ VOOR PROFESSIONALS
VRIJDAGAVOND 13 DECEMBER
Pin deze zéker in de agenda want ‘t
wordt wintersch gezellig en uiteraard
interessant ! De decembermaand
slibt snel toe dus (vanaf) 17uur
alvast in de agenda reserveren. De
spaaractie wordt na driemaandelijkse
gewoonte weer frisse wind ingeblazen en
we houden je natuurlijk op de hoogte
van wat we nog meer op stapel hebben.
Allicht zal het vooral smaken en klinken
we’r eentje of meer op het oude en op
het nieuwe jaar !

