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PIZZA

Afhalen of Bezorgen
Tijd:
Tussen 17.00 uur en 21.00 uur
Bezorgen:
Geen kosten bij bezorging in
Delfstrahuizen, Echtenerbrug.
Daarbuiten, maar binnen de
regio € 3,- bezorgkosten.
Bestelling:
Mail info@tjongervallei.nl of
bellen 0514-541122

Pizza Kees (ui en tonijn, kappertjes en kaas)
Pizza Edwin (ui en shoarma en kaas)
Pizza Jacob (ham, spek, shoarma, salami)
Pizza Jeroen
(3 verschillende kaas, champignons en pepertjes )
Pizza Petra (tomaat en kaas)
Pizza Vera (ham, kaas en ananas)
Pizza Carolien( ui, salami, paprika, pepertjes)
Pizza met z’n drieen

Betaling: tikkie vooraf of gepast
contant aan de deur.

Pizza Marije (tomaat kaas en salami)
Pizza 10 (witte pizza ham, kaas, bel paese)

		

(kleine pepperoni, fromaggi en tonijn)

Hotel Tjongervallei
Marwei 14 8508 RC
Delfstrahuizen
0514-541122
info@tjongervallei.nl

•
•
•

€ 9,€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,€ 12,€ 10,€ 12,-

Vanaf 01 november
lasagne groente 		
lasagne vlees
lasagne vis
pasta Frans
www.tjongervallei.nl
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DE ONZEKERHEID
is ook bij ons een feit
waar we niet omheen
kunnen, het ondernemershart kraakt, de
sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid is zo voelbaar
dat vrijheid vloeibaar
wordt.

Wist u dat?
• We de naam van het voorhuis, (slijterij)
“De Olde Molkerij” weer in ere gaan herstellen.
• Het voorhuis al 120 verjaardagen heeft geteld.
• Het voorhuis wordt gedeeld met de receptie van de
Friese Meren villa's.
• Het voorhuis gaat fungeren als pizza afhaal, maar
er nog veel meer te beleven valt.
• We van het voorhuis een "winkel" gaan maken met
alleen maar "home made products".

Hotel Tjongervallei
Marwei 14 8508 RC
Delfstrahuizen
0514-541122
info@tjongervallei.nl

• Deze tijd voor ons
vreemd is, mondkapjes,
alcohol, afstand, stilte,
geen muziek, geen
geroezemoes, geen
voetstappen.
Volhouden maar…..
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