Maaltijdservice LekkerBèks
LekkerBèks kookt puur: eenvoudige combinaties, meer groenten, minder koolhydraten/ zout/ suiker en minder
ongezonde vetten. Door meer kruiden en specerijen eten om van te genieten. Dagelijks vers bereide gerechten.
Maaltijden zoveel mogelijk op basis van ingrediënten uit de directe omgeving, met gebruik van vlees en kip van
biologische of scharrelherkomst, duurzame vis met een keurmerk en fairtrade producten. Het plezier van een
huisgemaakte maaltijd zonder e-nummers, smaakstoffen of additieven. LekkerBèks staat voor eerlijk voedsel.
Werkwijze
Wilt u gebruik maken van de maaltijdservice dan doe ik graag een intakegesprek met u. In dit gesprek licht ik
de werkwijze van LekkerBèks toe en bespreken we uw wensen en voorkeuren. Maandelijks ontvangt u een
bestellijst. Hierop staan de maaltijden. Optioneel kunt u soep en toetje toevoegen.
Levering
De maaltijden kunnen afgehaald worden tussen 16:30-18:00 uur op de Laurentiusstraat 57. Bent u niet in staat
de maaltijd af te halen dan kunnen wij deze bezorgen in Vierlingsbeek en Groeningen. Bezorging is gratis. De
bezorging is dagelijks tussen 11:00 en 11:45 uur.
Bereiding
Een maaltijd van LekkerBèks is zeer eenvoudig te bereiden. Het enige dat u nodig heeft is een magnetron of
heteluchtoven. Thuis alleen nog maar verwarmen en binnen enkele minuten heeft u een (h)eerlijke en
huisgemaakte warme maaltijd op tafel. Smakelijk eten!
Prijzen en betaling
Een hoofdgerecht is € 6,50 (vlees) of € 6,00 (vegetarisch). Soep en toetje kosten € 0,75 extra.
De maaltijden kunt u betalen bij afhalen of bezorging. Of u kunt ervoor kiezen het bedrag vooraf over te
maken naar de rekening van LekkerBèks.
Wij verzoeken u dan het totaal bedrag op rekeningnummer NL25RABO0190590637 over te maken met
vermelding van uw naam.
Additioneel
Op woensdag is LekkerBèks gesloten.
U wordt tijdig geïnformeerd over vakantiesluiting van LekkerBèks.
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