
BESTELLIJST AFTERNOON TEA

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Afleveren op adres hierboven?
Zo nee, wat is afleveradres:
Gewenste afleverdatum en tijd:
Uiterste datum om wijzigingen door te geven (in te vullen door Eten zonder Fratsen):
In geval van service compleet, ophaal datum en tijd:

Item per persoon (minimaal 4 personen) Aantal Prijs Allergenen Opmerkingen
Hartig:
Mozzarella (van Tebben), bio basilicum en tomaat spiesjes - - melk
Punt hartige taart (per 4 personen klein taartje), kan ook zonder vlees - - gluten, melk, ei
Mini sandwiches (3 stuks): bacon/letuce/tomato (BLT), 
caprese en komkommer/roomkaas - - gluten, melk, ei
Blini met bietjes/appel (ter grootte van een poffertje), vegetarisch - - gluten, melk, ei
Zoet:
Scones naturel (2 stuks) met huisgemaakte jam, lemon curd 
en clotted cream (niet zelfgemaakt) - - gluten, melk, ei
Mini Cupcake choco  met frambozen creme en biet - - gluten, melk, ei
Mini Cupcake citroen  met huisgemaakte blauwe bessenjam - - gluten, melk, ei
Fruitspies (soort fruit afhankelijk van seizoen) - -
Cheesecake (no bake) in een glaasje met topping van huisgemaakte jam - - gluten, melk
Sticky Citroen vierkantjes met kokos - - gluten, melk, ei

subtotaal incl. bezorgen: € 19,50 € 0,00

Extra's: Prijs
Fles mousserende wijn € 15,00 € 0,00
Soep (1 liter), zelf verwarmen. bijvoorbeeld: champignon, tomaat, pompoen (herfst/winter), asperge (voorjaar) € 6,00 € 0,00 afhankelijk van soort vraag naar de soep van dit moment
Potje honing van imkerij Vandewatershof € 3,50 € 0,00
Sap van Schulp of lokale ondernemer (0,75L) € 3,50 € 0,00
Dadel, walnoten taartje (vegan) 9 cm € 2,50 € 0,00 noten (walnoot en amandel)
Service compleet: geleverd incl mooie schalen en serviesgoed en bestek. 
Dit kom ik dan ook weer ophalen € 17,50 € 0,00

subtotaal: € 0,00

TOTAAL te voldoen: € 0,00



Info en voorwaarden:
Minimaal aantal personen: 4
Maximaal aantal personen: 12
Incl. bezorgen in een straal van ongeveer 10 km vanuit Grubbenvorst.
Bezorgen verder weg: in overleg en met toeslag per km
Dranken (thee, koffie e.d.) worden niet geleverd en daar zal dus zelf voor gezorgd moeten worden.
Een aantal gerechten kan warm geserveerd te worden. U kunt deze zelf opwarmen in de oven
Alles wordt netjes verpakt in kartonnen dozen of jampotjes. Deze mag u weggooien/hergebruiken
U zorgt dus zelf voor schalen en serviesgoed e.d. (behalve bij de service compleet)
Incl. A4tje waar gerechten op staan met uitleg en belangrijkste allergenen
U ontvangt een opdrachtbevestiging per mail met daarop de uiterste datum waarop wijzigingen kunnen worden doorgegeven.
Betaling kan contant bij aflevering. Voor bedrijven is het mogelijk om per factuur te betalen.
Bij bestellingen boven 200 euro 25% aanbetaling per bank 1 week van te voren
Kostenloos annuleren mogelijk tot 4 dagen van te voren (deze uiterste datum staat bovenaan het formulier). 
Daarna dient het volledige bedrag betaald te worden (ivm reeds gedane inkopen). 
In geval van speciale omstandigheden zal altijd samen naar een oplossing gezocht worden.
Ook is het mogelijk tot 4 dagen van te voren het aantal personen te wijzigen.
Dit dient dus ook uiterlijk 4 dagen van te voren definitief doorgegeven te worden (bij voorkeur per mail).
Zie ook de algemene voorwaarden van Eten zonder Fratsen op de website


