
Lekkernijen ‘to go’  

Door alle maatregelen hebben wij de afgelopen maanden niet 

alle activiteiten op ons programma staan die wij graag zouden 

willen. Wij missen vooral de gezamenlijke eetgelegenheden bij 

het Buurthuis. Omdat wij denken dat dit deze maanden ook nog 

niet volledig door kan gaan hebben wij een ander plan bedacht, 

namelijk: Lekkernijen ‘to go’. Deze kunt u af komen halen bij het 

Buurthuis of bij u thuis laten bezorgen in Driebergen! 

 

U kunt diverse pakketjes bij ons bestellen in de komende maanden. Geeft u zich van te 

voren wel even op met het opgave formulier op de achterkant van deze pagina. Deze kunt u 

door de brievenbus doen bij Buurthuis de Brug (Sperwerkamp 38) of via de mail versturen 

(info@buurthuisdebrug.com). U kunt elk pakketje bestellen tot een week voor de geplande 

datum. Als u een pakketje besteld heeft, nemen wij contact met u op over het 

afhaal/bezorgmoment en de betaling. Hieronder vindt u een lijst met onze lekkernijen ‘to go’: 

Woensdag 17 februari 2021 
Lunch 
Kosten: €5,- per persoon 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

In dit pakketje vindt u een heerlijk lunch. 

Woensdag 3 maart 2021 
Themamaaltijd: Thailand 
Kosten: €10,- per persoon 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

In dit pakketje vindt u een drie-gangen 
menu in thema. 

Vrijdag 12 maart 2021 
Jubileum borrelplank 
Kosten: €3,50 per persoon 
Tijd: 13.00-15.00 uur 

In dit pakketje vindt u heerlijke 
lekkernijen die passen bij een klein 
feestje, ter ere van ons 7 jarig bestaan. 

Dinsdag 23 maart 2021 
Poffertjes 
Kosten: €3,- per persoon 
Tijd: 14.00-16.00 uur 

In dit pakketje vindt u een grote portie 
vers gebakken poffertjes. 

Woensdag 31 maart 2021 
Paas high tea 
Kosten: €5,- per persoon 
Tijd: 13.00-15.00 uur 

In dit pakketje vindt u een aantal zoete 
en hartige hapjes. 

Woensdag 14 april 2021 
Lunch 
Kosten: €5,- per persoon 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

In dit pakketje vindt u een heerlijk lunch. 

Woensdag 21 april 2021 
Themamaaltijd: Koninklijk 
Kosten: €10,- per persoon 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

In dit pakketje vindt u een drie-gangen 
menu in thema. 

 

 

 

 



Opgave formulier 

Ik geef mij graag op voor de volgende pakketjes:  

* Graag het aantal pakketten invullen die u wilt bestellen.  

* Aankruisen welke keuze van toepassing is. 

Aantal 
pakketten:  

   

 
 

Woensdag 17 februari Lunch o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

 
 

Woensdag 3 maart 
o Non-alcoholische drank 

€1,- extra 
o Alcoholische drank €1,50 

extra 
Keuze in overleg met de 
gastvrouw 
 

Themamaaltijd: 
Thailand 

o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

 
 

Vrijdag 12 maart 
o Non-alcoholische drank 

€1,- extra 
o Alcoholische drank €1,50 

extra 
Keuze in overleg met de 
gastvrouw 
 

Jubileum 
Borrelplank 

o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

 
 

Dinsdag 23 maart Poffertjes o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

 
 

Woensdag 31 maart Paas high tea o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

 
 

Woensdag 14 april Lunch o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

 o Woensdag 21 april  
Non-alcoholische drank 
€1,- extra 

o Alcoholische drank €1,50 
extra 

Keuze in overleg met de 
gastvrouw 
 

Themamaaltijd: 
Koninklijk 

o Afhalen 
o Bezorgen 

€1,- extra 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 



 


