
Wij maken vers, goed en lekker eten voor jou bereikbaar. Daarvoor verbinden we alles met 

elkaar: zoals de versgekookte gerechten, de bezorger en jou. Zodat jij direct aan tafel kunt 

met de heerlijke maaltijden die je hebt besteld.

wij brengen een glimlach,
samen met jouw gerechten
we brengen het samen

probeer ook eens:
•	 Vriesverse	gerechten: Keuze uit 120 

vriesverse gerechten, door onze koks voor jou 

samengesteld. Tip van kok Ruud: handig om 

een paar extra maaltijden in je vriezer te hebben, 

voor als je een extra eter of drukkere dag hebt.

•	 Verse	boodschappen: Bestel boodschappen 

zoals kaas, melk, vleeswaren, toetjes, soya- & 

dieetproducten en nog veel meer! We brengen  

het samen met jouw maaltijden.

Ben je ook nieuwsgierig naar de gerechten van volgende week? We hebben alvast een  

menukaart voor jouw eventueel volgende bestelling toegevoegd. 

Heb je nog vragen? Bel ons dan gerust via 0 888 - 10 10 10 of stuur een e-mail naar 

klantenservice@foodconnect.nl. Geniet van de heerlijke gerechten!

Met vriendelijke groet,

Klantenservice team Food Connect 

Tel. 0 888 - 10 10 10

food connect, Plesmanweg 28, Almelo, tel. 0 888 - 10 10 10, K.v.K. nr. 08093215, BTW nr. 809642979.B01

in dit informatiepakketje vind je:
•	 Een handige verwarminstructie 

voor de gerechten

•	 Uitleg over hoe je een volgende 

bestelling kan plaatsen

•	 Prijzen van onze  

gerechten (op  

de achterzijde  

van deze brief)

Ruud



Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw en geldig vanaf 1 januari 2019. Food Connect hecht veel waarde aan jouw privacy. 
Daarom hebben wij acties ondernomen om te voldoen aan de privacywet,  om zo jouw gegevens veilig te verwerken. 
Ga naar www.foodconnect.nl/privacyverklaring voor meer informatie.

verse gerechten
voor in de koelkast

hoofdgerechten
Vleeskeuze (e)  € 5,69

Vleeskeuze (d) € 5,99

Vleeskeuze (c) € 6,39

Vleeskeuze (b)  € 6,69

Vleeskeuze (a) € 6,99

extra’s 
Extra jus en saus € 0,60

Extra groenten  

en aardappelen € 1,50

voor-, na- en bijgerechten
Soep € 0,89

Desserts & fruit € 0,74

Luxe desserts € 0,94

Rauwkost of fruit op siroop € 0,94

Salade € 0,99

bezorgkosten
Bezorgkosten, per keer € 2,45

prijzen

hoe werkt het?
•	 Stel dagelijks zelf jouw maaltijd samen uit  

5 verschillende soorten vlees of vis (inclusief jus 

of saus), groenten en aardappelen, pasta of rijst 

en samengestelde gerechten.

•	 Extra jus, saus, aardappelen of groenten?  

Deze bestel je er gemakkelijk bij.

•	 Het stukje vlees van jouw keuze bepaalt de prijs 

van het gerecht.

•	 Je bewaart de gerechten in de koelkast en 

verwarmd ze in de oven of magnetron.

•	 De minimale afname is vier maaltijden per 

bezorging.

•	 Je kunt je bestelling nog tot 4 werkdagen voor 

jouw bezorgmoment kosteloos afzeggen.

thuisbezorgd
Onze vaste bezorgers bezorgen jouw maaltijden 

wekelijks bij je thuis.

veilig betalen
Je betaalt je bestelling veilig achteraf via 

automatische incasso.

vers uit onze 
keuken, vers op 
jouw bord
we brengen het samen


