
Een uniek maaltijdserviceconcept 
met een maatschappelijke visie. 

Dankzij enorme solidariteit hebben we afgelopen maand succes behaald  
van meer dan 500 maaltijddonaties aan diverse goede doelen.  

Deze keer als goede doel: Voedselbank Neder Veluwe.
Bezorging op dinsdag en vrijdag. Afhaal mogelijk op woensdag, donderdag en zaterdag tussen 

17.00 - 18.00 zolang de voorraad strekt. Actieduur: 3 juni t/m 13 juni.

Pakket “Solidair” € 50,00 - 5 maaltijden betalen, 4 ontvangen.  
De vijfde maaltijd doneert u aan het goede doel en wij doneren 
nog een zesde maaltijd aan het goede doel. 
Het menu voor 4 personen: 
• Basmati rijst met saffraan 
• Syrische rijst bereid met gedroogde limoen, cardamom en 

paprika en wortel
• Israëlisch gerecht met aubergine en kikkererwten 
• Egyptisch kipgerecht met molokhia bladeren  

Voor een geheel vegetarisch/veganistisch menu kunt u het 
vleesgerecht vervangen door de arabische groenteschotel 
met aardappel, champignon, wortel, cherrytomaat en paprika

Pakket “Verbonden” € 25,00 – 3 maaltijden betalen, 2 
ontvangen. 
De derde maaltijd doneert u aan het goede doel. 
U ontvangt twee maaltijden met de bovenstaande gerechten. 

Pakket “Samen” € 17,50 – bij iedere bestelling €1,00 euro naar 
een goed doel
U ontvangt twee maaltijden bestaande uit twee gerechten: 
basmati rijst met saffraan en egyptisch kipgerecht met molokhia 
bladeren. 
Voor een geheel vegetarisch/veganistisch menu kunt u het 
vleesgerecht vervangen door de arabische groenteschotel met 
aardappel, champignon, wortel, cherrytomaat en paprika

Optioneel: 
• Libanese salade met munt, peterselie, tomaat, ui met 

knapperige stukjes brood en granaatappeldressing.  
Portie voor 2 personen € 4,00

• Libanese kunafa dessert met mascarpone en kataifi deeg. 
Gegarneerd met pistachenoten.  
Portie voor 2 personen € 4,00

• Perzische saffraanijs met rozenwater, bevroren room en 
pistachenoten. 125ml voor €2,50 / 500ml voor €7,50

Werkwijze bestellen en leveren: 
• Iedere dinsdag en vrijdag bezorgen wij tussen 16.00 – 18.30 

uur. 
• Bestel via telefoon, whatsapp of e-mail.
• Bestellen voor bezorging op dinsdag en vrijdag uiterlijk 

dezelfde dag tot 13.00 uur. 
• Bezorging gaat volgens RIVM-richtlijnen. 
• Het zijn koelverse maaltijden. Deze kunt u zelf opwarmen in 

de magnetron of oven. 
• De maaltijden worden op dezelfde dag vers bereid en 

teruggekoeld volgens de HACCP normen en zijn hierdoor 
tot vier dagen houdbaar in uw koelkast. 

• U ontvangt een tikkie (betaallink) via WhatsApp of betaling 
via overschrijving. 

• Bezorging in Wageningen, Bennekom en Renkum. Andere 
omliggende plaatsen in overleg.  
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