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Laat het ons weten! Wil je iemand bellen, een bezoekje brengen
of een boodschap doen? Neem dan contact met ons op!
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Medische informatie over het Coronavirus:
www.desmisse.nl/coronavirus

Veel gestelde vragen en antwoorden aan Anna Zorgt:
www.anna-zorgt.nl
of hou ons op Facebook in de gaten: @annazorgt

Hapje
mee eten?
NIEUW: HAPJE MEE ETEN!
• vanaf 5 januari 2021
• maandag t/m vrijdag
• tussen 11.30 en 13.00 uur
warm bezorgd
• tussen 17.00 en 19.00 uur afhalen
in de Wellevaete Sint-Annaland
om thuis op te warmen
Het idee is ontstaan na gesprekken met
Anna Zorgt en is een mooie aanvulling op
het aanwezige aanbod. Het menu wordt
gedeeld via Anna Zorgt en Chez Vales
& de Wellevaete, bestaande uit keuze in
een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
U kunt één gerecht kiezen, twee of alledrie.
Voorgerecht € 2,50
Hoofdgerecht € 6,50
Nagerecht € 2

Niet in de gelegenheid om te koken?
Geen tijd of gewoon voor het gemak,
bestel dan de dag vooraf voor 14.00 uur!
Dit kan telefonisch of via WhatsApp
op nummer 06-10535031.
We hopen u hiermee te kunnen helpen!

Team Chez Vales & De Wellevaete
Volg ons op Facebook

