Voor meer info en of foto’s kan u surfen naar onze website www.remise56.be;
hier kan u ook nog kiezen uit een aanbod van dranken en geschenken. Kijk
misschien ook even op onze Facebook of instagrampagina.
Tijdens de a aal van de feestdagen zullen al onze bieren beschikbaar zijn!
Stel zelf je voorkeursmenu samen, post je feestmenu op
onze facebookpagina onder ons bericht van deze ac e… (delen is lief!).
En je maakt kans op een waardebon ter waarde van één van je bestelde
menu’s !
Gelieve uw bestellingen jdig door te geven :
Kerstmis tot uiterlijk 21/12 / Nieuwjaar tot uiterlijk 28/12.
A alen Kerst: 24/12: tussen 13 en 17 uur
25/12: tussen 10 en 14 uur
26/12: tussen 13 en 17 uur
27/12: tussen 10 en 14 uur
A alen Nieuwjaar: 31/12: tussen 13 en 17 uur
01/01: tussen 10 en 14 uur
02/01; tussen 13 en 17 uur
03/01: tussen 10 en 14 uur
Wij wensen u alvast een vreugdevolle kerst en eindejaarsperiode, en
hopelijk zien we mekaar gauw weer terug in Remise 56.
Michèle, Patrick & team.

Beste Remisefans,
Het zijn uitzonderlijke jden en het worden wel erg speciale feestdagen.
Het zal voor velen anders moeten dan andere jaren…
Jullie hoeven alvast voor een klein of iets groter gezelschap niet zelf te koken:
wij zorgen voor een hele reeks gerechten die u zo op tafel tovert.
Je kan zelf een volledig menu samenstellen of er enkele gerechten uitpikken,
er is keuze uit een aantal hapjes, soepen, voorgerechten, hoofdgerechten en
nagerechten.
Hoe gaat het in zijn werk:
Bestellen (en elektronisch betalen) kan via onze website www.remise56.be
(via knop a aal en levering / A aal Kerst & Nieuw).
Je kan ook het bestelformulier invullen (zie binnenin) en mailen naar
info@remise56.be (u ontvangt een beves gingsbericht met betalingsverzoek ).
Je kan het formulier ook binnen brengen jdens onze gewone a aaluren
(donvrijzatzon van 17 tot 20 uur). Betalen kan dan met cash of bancontact.
Koude gerechten worden serveerbaar meegegeven in mooi wegwerpmateriaal.
Deze gerechten kan u zo op tafel plaatsen.
Gerechten die u nog moet opwarmen worden meegegeven in microgolfdozen
of ovenschaaltjes. De gerechten dresseert u na opwarmen op uw eigen servies.
Wij zorgen voor duidelijke en gemakkelijke instruc es voor het opwarmen
(oven, microgolf, pannetje) en dresseren van uw gerechten.
(lees verder aan de achterkant).

