ONTHAAL

CAFETARIA

KEUKEN

maandag t/m donderdag

maandag t/m woensdag

maandag t/m vrijdag

9.00 - 16.30 uur

10.00 - 16.30 uur

11.30 – 13.00 uur

vrijdag

donderdag

9.00 - 13.00 uur

9.00 - 16.30 uur
vrijdag
10.00 - 13.00 u

Beste lezers,
Echt waar: in ons bijna vierjarig bestaan zijn we nog nooit met zoveel
goesting aan een Nieuwsbrief begonnen als vandaag.
Want zoals het er nu (op het moment van dit schrijven) naar uitziet…

(achtergrond: tromgeroffel en klaroengeschal)
… kunnen we op 9 juni weer opengaan. Als tenminste… de
coronacijfers de goede kant blijven uitgaan en we definitief groen
licht krijgen.
Nog niet alles mag en kan. Maar zoals we ons doorheen deze crisis
altijd al voorgenomen hebben, we doen wat we kunnen.
Als alles goed gaat opent op 9 juni de cafetaria.
Ook de “Zoete namiddag” (koffie of thee met pannenkoeken op
woensdagnamiddag) en de “Marktkoek” (verse koffiekoeken op
donderdagvoormiddag) nemen we terug op.
En vanaf 9 juni serveren we het middagmaal terug in de cafetaria.
Nogmaals, dit alles onder voorbehoud.

Veel leesplezier,
Het redactie team

Zeven maanden bleef het ook in “De Reuzen”, de naam van onze
cafetaria, leeg en stil.
Als u dit leest, zijn we
waarschijnlijk onze frigo’s aan het
opvullen en krijgt de koffiezet een
beurt, want op woensdag 9 juni
openen om 10.00 uur de deuren.
Als vanouds serveren we de dag
door diverse koffiespecialiteiten en
frisse drankjes (laatste bestelling
om 16.00 uur, ’s vrijdags sluiten we
om 13.00 uur).
We vragen u wel om de coronaregels te respecteren (zie verder) en bij
voorkeur contactloos te betalen.
Aan de balie kunt u een prepaidkaart bekomen. U
kan deze kaart opladen met een bedrag naar keuze.
Met deze prepaidkaart kunt u in de cafetaria heel
eenvoudig contactloos betalen.

We vermelden graag nog eens de openingsuren van de cafetaria:
- Maandag tot woensdag
- Donderdag
- Vrijdag

10.00 tot 16.30 uur
9.00 tot 16.30 uur
10.00 tot 13.00 uur

De tafeltjes staan gedekt
Al die maanden is onze keuken opengebleven voor afhaalmaaltijden.
Met heel veel goesting mogen we vanaf woensdag 9 juni terug onze
tafeltjes dekken. En bent u tussen 11.30 en 13.00 uur welkom om zoals
vroeger in de cafetaria een middagmaal te gebruiken.
Reserveren van een maaltijd is verplicht en kan door ten laatste de
werkdag vooraf voor 13.00 uur te reserveren aan de balie, te bellen
naar 09 366 02 42 of te mailen naar dienstencentrum@wetteren.be.
Voor een volledige en gezonde warme maaltijd met soep en dessert
betaal je 9 euro. Je betaalt aan de balie, bij voorkeur via bancontact of
met je prepaidkaart.
Het maandmenu vind je ingesloten bij deze nieuwsbrief, kan je
raadplegen op www.wetteren.be of op onze facebookpagina ‘LDC De
Koffiebranderij’.
Openingsuren keuken: 11.30 tot 13.00 uur
Krantenhoek
Elke werkdag kan je in de cafeteria je
favoriete krant of tijdschrift lezen.
Aanbod kranten:
·

Het Nieuwsblad

·

Het Laatste Nieuws

·

De Standaard

·

De Morgen

·

De Tijd

Aanbod tijdschriften:
·

Libelle

·

Dag Allemaal

·

Humo

Openingsuren krantenhoek: 10.00 tot 16.30 uur

Maandag 7 juni
Soep

Witloofsoep

Hoofdgerecht Cordon bleu, bloemkool met natuuraardappelen
Dessert

Vanilleflan

Dinsdag 8 juni
Soep

Ajuinsoep

Hoofdgerecht Visrolletjes, provençaalse courgetten en pureeaardappelen
Dessert

Ijsje

Woensdag 9 juni
Soep

Tomatensoep

Hoofdgerecht Varkensblokjes, basilicumsaus, witloofsla en frieten
Dessert

Fruit

Donderdag 10 juni
Soep

Bloemkoolsoep

Hoofdgerecht Kalkoenschnitzel, gebakken appelen en pureeaardappelen
Dessert

Griesmeelpudding let rozijnen

Vrijdag 11 juni
Soep

Peterseliesoep

Hoofdgerecht Chiplata met Luikse salade (kriel, boontjes en spek)
Dessert

Broodpudding

Maandag 14 juni
Soep

Courgettensoep

Hoofdgerecht Burger met kaas en groenten, wortelen en gekookte
aardappelen
Dessert

Ijs

Dinsdag 15 juni
Soep

Pompoensoep met kerrie

Hoofdgerecht Visfilet met prei in roomsaus en pureeaardappelen
Dessert

Appelsien

Woensdag 16 juni
Soep

Pastinaaksoep met peterselie

Hoofdgerecht Braadworst met bonen en natuuraardappelen
Dessert

Pudding

Donderdag 17 juni
Soep

Seldersoep

Hoofdgerecht Schnitzel met spinazie en gekookte aardappelen
Dessert

Kaasje

Vrijdag 18 juni
Soep

Groentebouillonsoep

Hoofdgerecht Kalkoenpavé, appelsiensaus, eikenblad sla, gegrilde
aardappelen met tomaat en bieslook
Dessert

Yoghurt

Maandag 21 juni
Soep

Ajuinsoep

Hoofdgerecht Kalfsgebak met snijbonen en gekookte aardappelen
Dessert

Flan met caramel

Dinsdag 22 juni
Soep

Tomatensoep

Hoofdgerecht Visfilet, bieslooksaus met bloemkool en pureeaardappelen
Dessert

Ijsje

Woensdag 23 juni
Soep

Peterseliesoep

Hoofdgerecht Kalkoenlapje, champignonsaus, gemengde sla en frieten
Dessert

Chocopudding

Donderdag 24 juni
Soep

Knolseldersoep

Hoofdgerecht Gebakken buikspek in biersaus en worstelstamppot
Dessert

Peer

Vrijdag 25 juni
Soep

Komkommersoep met dille

Hoofdgerecht Spaghetti bolognaise
Dessert

Mousse Stracciatella

Maandag 28 juni
Soep

Gele raapsoep

Hoofdgerecht Rosbief, wortelen, pastinaak in boter, peterselie en
aardappelen
Dessert

Yoghurt

Dinsdag 29 juni
Soep

Preiroomsoep

Hoofdgerecht Balletjes op Luikse wijze metRomanobonen en gekookte
aardappelen
Dessert

Ijsje

Woensdag 30 juni
Soep

Slasoep

Hoofdgerecht Visfilet met mosterdsaus en spinaziestamppot
Dessert

Broodpudding

Donderdag 1 juli
Soep

Venkelsoep

Hoofdgerecht Kippenbout in roomsaus met gemengde sla en frieten
Dessert

Banaan

Vrijdag 2 juli
Soep

Tomatensoep

Hoofdgerecht Ardeens gebraad,honing en dragonsaus en Broccoligratin
Dessert

Pudding

Zoete namiddag
Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
De geur van versgebakken pannenkoeken, een kommetje bruine suiker
erbij en een lekkere kop koffie.
Elke woensdagnamiddag bakken we pannenkoeken. Koop je bonnetje voor
een zoete namiddag aan de balie.

Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt - kostprijs 2,5 euro

Marktkoek
Elke donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Elke week kan je op donderdagvoormiddag in De Koffiebranderij genieten van
een verse koffiekoek (van de warme bakker) met een kopje koffie of thee.
We brengen wekelijks variatie in het aanbod koffiekoeken. Kom zeker eens
langs en geniet naar hartenlust van deze lekkernijen!

Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt - kostprijs 3 euro (koek + koffie)

Eindelijk is het zover, de cafetaria heropent de deuren. En je bent van harte
opnieuw welkom, maar mogen wij u vragen om volgende
veiligheidsmaatregelen zeker na te leven. Zo kunnen wij het veilig houden
voor iedereen.
- Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
- Het dragen van een mondmasker in het gebouw is verplicht
bij circulatie. Je mondmasker dient jouw mond en neus te bedekken.
- Hou 1,5 m afstand van elkaar.
- In de cafetaria bedienen de vrijwilligers en medewerkers je
met veel plezier aan tafel, zowel voor een drankje als een
maaltijd.
- De tafels hebben een vaste plaats en mogen niet verplaatst worden.
Er kunnen maximaal 4 personen plaatsnemen, tenzij het gezin groter
is.
- De tafels en stoelen worden na gebruik steeds grondig
ontsmet. Een ontsmette tafel is voorzien van een bordje:
‘Ik ben ontsmet’.
- Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te
betalen? Draag dan je mondmasker.
- Laat je mondmasker niet op tafel liggen, maar berg het op.
- Betaal bij voorkeur met bancontact, contactloos of met een
prepaidkaart (te verkrijgen aan de balie).
- Het sanitair op het gelijkvloers zijn toegankelijk voor de bezoekers
en wordt meerdere keren per dag gepoetst.
- Blijf thuis als je ziek bent.

Wist je dat…
…eind juni onze volgende nieuwsbrief verschijnt met
het volledige activiteitenaanbod van juli en augustus
2021 verschijnt. Benieuwd wat we allemaal in petto
hebben? Kom dan gerust een exemplaar ophalen aan
de balie vanaf begin juli.

Sluitingsdagen
Het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij
en de Minder Mobielen Centrale sluiten de deuren
op woensdag 21 juli 2021.
Tijdens deze sluitingsdag verzorgen we geen
ritten en kan je ook geen ritten aanvragen. De
Minder Mobielen Centrale is ook niet bereikbaar.
Voor alle vragen kan je terecht op:
•
•
•
•

Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij: 09 366 02 42
Minder Mobielen Centrale: 0473 64 17 88
dienstencentrum@wetteren.be
De balie van De Koffiebranderij

Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij
Molenstraat 50 - 9230 Wetteren
09 366 02 42
dienstencentrum@wetteren.be
www.wetteren.be

--------------------------------------------------------------------------------

Bon goed voor 2 pannenkoeken met suiker
Te gebruiken tot 31 augustus 2021
Gelieve deze bon in te ruilen aan de balie
! Opgelet !
De bon kan slechts éénmaal gebruikt worden per persoon

