Hoera brasserie ‘t Zwemkaffee start met een eigen take away !!!
Ook wij ervaren de negatieve gevolgen van Covid-19 door de verplichte sluiting van het zwembad en
onze horecazaak. Ondertussen is het zwembad opnieuw geopend en daarom is dit voor ons het
ideale moment om te starten met een take-away. Wij hopen dus op vele bestellingen en/of
afhalingen. Uw steun zal ons helpen om ook na de Corona u gastvrij te kunnen blijven ontvangen in
onze zaak ‘t Zwemkaffee.
Onze gerechten zijn steeds vers en huisbereid. Wij bereiden slechts enkele extra porties, dus tijdig
bestellen is de boodschap.
Wekelijkse gerechten:
-De wekelijkse gerechten vindt u op onze facebookpagina via onderstaande link:
https://www.facebook.com/Tzwemkaffee en volg zeker ook onze pagina.
-Op onderstaand formulier kan je uw bestelling doorgeven. Gelieve dit formulier 1 dag op voorhand
door te mailen op reserveer@tzwemkaffee.be . (zie openingsuren hieronder)(Tip neem foto en mail)
-U kan ook bestellen via whatsapp op : 0499/73.54.87 - vermeld steeds uw: Naam, datum van
afhaling en duidelijk uw bestelling.
Openingsuren:
Woensdag : 16u00 tot 19u15 / Vrijdag : 16u00 tot 19u15 / Zaterdag : 16u00 tot 19u00
Let op !!!
Op zaterdag vanaf 17u00 is de ingang via de trap aan het basketbalveld.
Vaste gerechten:
Datum afhaling:………………………………………………………………………………………………………….
Tomatenroomsoep met balletjes 1 liter
Paprikasoep met maredsous
1 liter
Soep van de week
1 liter
Spaghetti bolognaise
Spaghetti vegetarisch
Vidée met Puree
Stoofvlees met puree
Balletjes in tomatensaus met puree
Pizza ‘t Zwemkaffee
Pizza Hawai
Pizza Salami
Verse Luikse wafeltjes 4stuks

€ 4.50………………………………………………………
€ 5.00………………………………………………………
€ weekprijs………………………………………………
€ 8.00……………………………………………………….
€ 10.00…………………………………………………….
€ 12.00……………………………………………………...
€ 14.00………………………………………………………
€ 12.00……………………………………………………..
€ 10.00………………………………………………………
€ 10.00……………………………………………………..
€ 10.00……………………………………………………..
€ 5.00……………………………………………………….

Betalen kan bij ons cash, met Payconiq by Bancontact of via de bank-app.
Denk aan de Corona-maatregelen!
Afhaaladres:
Fehrenbachstraat 26A, 2440 Geel in de gebouwen van stedelijk zwembad Geel.
Wij zijn gesloten op 24, 25, 31 december en op 1 januari.
Bij voorbaat dank.

