
Door alle maatregelingen kunnen jullie helaas niet BIJ ONS komen eten.
Gelukkig mag er wel afgehaald worden. Wij begrijpen dat mensen in deze tijd de deur liever niet uit willen
dus gaan wij de komende weken bezorgen op recreatiepark 't Gelloo!! Juist als jullie de komende weekenden 
afhalen of laten bezorgen, helpen jullie ons om deze moeilijke tijd door te komen!!! Dit zullen wij enorm waarderen!
Bezorgen is echter alleen toegestaan als dit contactloos gebeurd. 

Hoe werkt het?                      App uw bestelling naar 06-16109317
Afhalen Bezorgen (alleen mogelijk als u met een tikki kan betalen)
 -zet in de app dat het om afhalen gaat  -zet in de app dat het om bezorgen gaat, uw naam en adres op de camping
 -app uw bestelling door. U ontvangt van
  ons een app met de bevestiging  -wij appen u een "tikki" met het totaal bedrag.
 -geef aan of u wilt betalen via een "tikki"  -als deze betaald is ontvangt u een bevestiging en gaan wij er mee aan de slag.
  of bij het afhalen van de bestelling.  -u ontvangt een app zodra wij gaan rijden.
 -wij appen u 5 min voordat de bestelling  -wij zetten de bestelling voor uw deur en kloppen aan.
  klaar is zodat u naar ons toe kunt komen  -op gepaste afstand kijken wij of u de bestelling in ontvangst neemt.

aantal aantal LET OP:
Patat normaal groot  -Wij bezorgen op vrijdag, zaterdag en zondag
Patat zonder   tussen 16.30u en 19.30u.
Patat mayonaise  -Vanaf 15u kunt u de bestelling voor dezelfde
Patat speciaal   dag plaatsen.
Patat pindasaus  -wachttijden zijn nog lastig in te schatten..
Patat mayo/pinda   Hopelijk bent u een beetje flexibel!
Patat oorlog  -Er kan alleen besteld worden van deze beperkte

  kaart!
NIEUW!! Patat limburgs zuurvlees

aanal met aantal met
Snacks mayo pindasaus
Frikandel
Frikandel Speciaal
Kroket
Kaassoufflé
Nasi-/bamischijf
Bal gehakt
Kipcorn
Mexicano
Portie kipnuggets (6 stuks)
8 nuggets, 8 wings en 4 strips)
Loempia
Loempia speciaal (met ei en pindasaus)

Broodjes
Broodje frikandel
Broodje frikandel speciaal
Broodje kroket
Broodje kaassouffle
Broodje bal

Bittergarnituur (incl sausjes)
Klein gemengd garnituur 12st
Middel gemengd garnituur 25st KOMENDE WEKEN
Groot gemengd garnituur 25st BEPERKT ASSORTIMENT

Pizza's
Pizza margharita
Pizza pepperoni salami
Pizza tonijn U MAG OOK AFHALEN

ZONDER VAN TEVOREN TE APPEN,
Menu's (incl friet mayo en rauwkorst) MAAR HOUD IVM HET
Schnitzel CORONAVIRUS GEPASTE AFSTAND
Kipsaté (3 stokjes) VAN ANDERE MENSEN TIJDENS
Loempia (pindasaus en ei) HET WACHTEN

Maaltijd salades
Gemengde salade: sla, ui, tomaat, komkommer
en heerlijke dressing
Feta Salade: feta, sla, rode ui, zongedr. tomaten
komkommer en heerlijke dressing
Tonijn salade: tonijn, sla,rode ui, zongedr. tomaten
komkommer en heerlijke dressing


