Nieuwsbrief Hof Ten Henne
Kerstmis en Eindejaar
Met de feestdagen in zicht willen wij U eraan herinneren dat U bij ons terecht
kunt voor:
Onze desserts: tijdens de feestdagen is alles ruim voorzien maar wil je zeker zijn
dat jouw favoriet dessert aanwezig is, dan bestel je liefst 1 week op voorhand.
Bestellingen van desserts zijn ook mogelijk in uw eigen schalen of dessertcoupes.
Breng ze al mee bij uw bestelling. Bestellen: 1 week op voorhand.
Cadeaumanden en bonnen Wij bieden u een ruime keuze aan cadeaumanden en
cadeautassen die u zelf kan samen stellen, ook uw eigen mand kan u laten opvullen.
Bestellen van cadeaumanden: liefst minstens 2 dagen op voorhand. Op de dag zelf
is het ook nog mogelijk om een mand te laten opmaken maar hou dan rekening met
wachttijden.
Geen inspiratie voor een cadeau dan is onze cadeaubon de ideale oplossing. Hoeft
niet op voorhand besteld te worden maar kan de dag zelf uitgeschreven worden.
Bereide gerechten: (natuurvlees Dobbelaere) Wij bieden u een ruime keuze aan
bereide feestschotels. Een folder met alle mogelijkheden vindt u op onze website
www.hoftenhenne.be

Hoe bestellen?
Bij voorkeur: in de winkel
Telefonisch: enkel op volgende nummers: 0475 / 69 94 78 of 0473 / 34 18 49
GELIEVE NIET PER MAIL 0F VIA FACEBOOK TE BESTELLEN en dit om
misverstanden te vermijden

Onze gewone openingsuren blijven geldig tijdens de feestdagen mits kleine
aanpassingen:
Wij zijn EXTRA open op :
Maandag 24 december van 10u tot 14u30
Maandag 31 december van 10u tot 14u30
Nieuwjaar van 10u tot 11u (afhalen bestellingen)
Opgelet: GESLOTEN op Kerstmis 25 december 2018

Voor meer info kan je steeds bij ons in de winkel terecht of op
www.hoftenhenne.be en op onze facebookpagina.
Wij wensen u en uw familie Prettige feestdagen en onze beste wensen voor het
nieuwe jaar 2019!
Stefan, Leen, Antoon & Laurentien

