WESTHOFF

BESTELLEN?

Bestellen

Van maandag tot en met vrijdag verzorgen we (zakelijke) lunches. Maak je
keuze uit het menu hieronder en geef je bestelling door via
info@westhoffhaarlem.nl. Geef hierbij duidelijk je voorkeur, ophaaldatum,- en
tijdstip aan.
Je bestelling is pas definitief na bevestiging per email. De lunch kan
voorlopig alleen worden opgehaald op het afgesproken tijdstip. Bij het niet
ophalen van de bestelling wordt deze alsnog in rekening gebracht.

BESTELLEN
Bestellingen kunnen uiterlijk één
werkdag van te voren gemaild worden en
zijn pas definitief na bevestiging.

OPHALEN
Op dit moment is het alleen mogelijk de
bestelling op te halen in de winkel.

BESTELLING WIJZIGEN
Het kan voorkomen dat tijdens het maken
van de bestelling een product niet op
voorraad is. Wij zorgen dan voor een
passend alternatief.

BETALING

Sped bestelling? Bel dan naar 023-20 50
304

BANK BETALING
De factuur kan tijdens het
ophalen van de bestelling per
pinbetaling worden voldaan.
PER FACTUUR OP REKENING
Het is mogelijk om de rekening
per factuur te ontvangen. Stuur
hiervoor de factuurgegevens mee.
Binnen één werkdag ontvang je een
goedkeuring.

ALLERGIEËN, SPECIALE WENSEN OF VRAGEN? LAAT HET
ONS DAN TIJDENS HET BESTELLEN WETEN.

WESTHOFF

CAPRESE
mozzarella, pesto, tomaat &
basilicum

OSSENWORST
ossenworst, augurk, mosterd
& bosui
HOEMOES GEGRILDE GROENTE
naturel hoemoes, gegrilde
paprika, aubergine &
courgette

Brie
brie, appel, honing & rucola

Broodjes worden standaard belegd
met komkommer, tomaat en rucola.
Pesto, mosterd of boter naar
keuze.
VLEESWAREN
salami - prosciutto - kipfilet

achterham

VEGETARISCH/ VEGAN
belegen, oude of geitenkaas hoemoes - roomkaas

BESTELLEN PER BROODJE
Bestel je lunch per broodje, kies
uit wit, bruin of olijven brood.

BESTELLEN?

LUXE BROODJES €4,-

ITALIAANS
prosciutto,
truffelmayonaise,
parmezaanse kaas & rucola

BELEGDE BROODJES €3,25

Lunch menu

(bv. 1x Italiaans - wit / 2 x
Italiaans - bruin / 1 x brie olijf)
MIX BESTELLEN
Bestel een hoeveelheid broodjes,
en wij maken een mix.
(bv. 10 x broodjes €4,00 / 6 x
broodjes €3,25)

ALLERGIEËN, SPECIALE WENSEN OF VRAGEN? LAAT HET
ONS DAN TIJDENS HET BESTELLEN WETEN.

