Primeurshop Bol
Hagelingerweg 1
2071 CA Santpoort-Noord
023-5378325

Geachte lezer,
U kent allemaal wel eens een situatie waarin we terecht kunnen komen waarbij de bereiding van uw maaltijd door onverwachts
overmacht niet mogelijk is. Maaltijdservice Bol verleend hierin zijn diensten om u toch te voorzien van een heerlijke en vooral
gezonde maaltijd. Zonder enige verplichtingen kunt u daarvan gebruik maken en deze zorgen aan ons over te laten.

Variatie…
In de keuken van Maaltijdservice Bol werken zeer ervaren koks. Maandelijks stellen zij een afwisselend menu samen en bereiden
deze volgens de strengste normen van de HACCP. Zo bent u verzekerd van een gezonde maaltijd van productie tot bij u aan huis!
Zo luisteren zij ook naar uw specifieke wensen voor u maaltijd.

Service…
Onze service gaat heel ver als het om de wensen van onze klanten gaat. De keuze in de omvang, levering of tijd van bezorgen,
maar ook aanvullend met soepje, dessert of extra boodschappen behoort tot deze service. Mede door onze persoonlijke
benadering kunnen wij uw wensen behartigen en uw laten genieten zoals het hoort!

Regio van bezorging
Wij verzorgen en bezorgen uw maaltijd met de lunch ( 11.30-13.00uur) of diner ( 16.00-18.00uur) naar keuze in de plaatsen
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid, Driehuis, Velserbroek, Velsen-Zuid, IJmuiden, Bloemendaal, Overveen en Haarlem-Noord.

Inschrijving…
Wanneer u besluit van onze diensten gebruik te maken kunnen wij dit heel eenvoudig in werking zetten.
Telefonisch zijn wij altijd in staat om uw vragen te beantwoorden en u nog dezelfde dag van een maaltijd te voorzien. Natuurlijk
kunt u het eerst even proberen. Wij verplichten u niet tot een minimale afname.

Internet…
Wanneer u of iemand in uw familie beschikt over internet kunt u alles nog eens nalezen. Op onze website
www.primeurshopbol.nl staan bijvoorbeeld de regio van bezorging, nieuwe maandmenu’s maar ook andere mogelijkheden met
betrekking tot de maaltijdservice. Zelfs via de e-mail kunnen wij uw vragen beantwoorden.

** Nieuw bij Maaltijdservice Bol **
Als variatie op onze weekendmaaltijden kunt u nu ook kiezen voor een heerlijke 3 in 1 weekendsalade!
Als aanvulling of even geen trek in een warme maaltijd biedt deze salade met brood en roomboter u een culinair genot.
Laat ons uw weekend tot een smakelijke beleving veranderen. Een telefoontje is al voldoende!

Graag vernemen wij van u en wensen u alvast een smakelijk eten!

Maaltijdservice Bol ,
Santpoort-Noord

