Madtilbud i forbindelse med Coronavirus (COVID-19)
I Verninge Forsamlingshus
Hvordan fungerer det?
Vi vil gerne hjælpe børnefamilier, der måske har svært ved at få tingene til at hænge sammen med arbejde
i en krisetid, børnepasning og indkøb.
Vi vil gerne hjælpe ældre mennesker, der ikke har mulighed for at handle ind i dagligvarer butikker.
Eller måske har du bare lyst til lidt god dansk mad – så er dette et godt tilbud til dig.
Bente laver (som I sikkert ved) god dansk ”Mormor” mad produceret på gode råvarer.
Vi har lavet en madplan, som I kan bestille ud fra. I kan bestille til flere dage eller kun en dag. I kan bestille
til en person eller flere personer. I kan bestille med eller uden dessert (og I kan også bestille 2 x dessert) J
Hvad kan vi bestille?
Vi har lavet følgende madplan:
Dato
Dagens ret
Onsdag d. Karbonader med ærter/gulerødder
18. marts Hvide kartofler
Fredag d. Bøf med løg
20. marts Hvide kartofler og brun sovs
Lørdag d. Stegt flæsk med persillesovs
21. marts Hvide kartofler
Onsdag d. Frikadeller med stuvet hvidkål
25. marts Hvide kartofler
Fredag d. Flæskesteg med rødkål
27. marts Hvide kartofler

Pris
50,-

Dessert
Frugter og råcreme

Pris
20,-

50,-

Citronfromage

20,-

50,-

Kringle

20,-

50,-

Appelsinfromage

20,-

50,-

Æblekage

20,-

Bestilling:
I kan bestille på mail, på sms eller ved at ringe – I gør, hvad der er nemmest for jer.
Bestilling skal være modtaget senest dagen før afhentning.
Mail: Bente@verningeforsamlingshus.dk
Mobil og Sms: 2639 3233
Betaling:
I kan betale på mobilepay eller kontant ved afhentning.
Afhentning:
Maden skal afhentes i tidsintervallet: 12.00-17.00 på dagen, hvor vi laver maden.
Såfremt der er særlige forhold, vil vi gerne hjælpe med at få maden leveret også.
Hvordan skal vi afhente maden?
Vi har pakket maden i engangsemballage, så den er klar til at tage med.
Vi laver ”DRIVE-IN” / ”BIL-KØ” ved Forsamlingshuset. J
Du kører ind på parkeringspladsen ved Verninge Forsamlingshus i tidsrummet 12.00 – 17.00. Du skal blive
siddende i bilen - vi kommer ud og tager (1-meters) kontakt til dig. Vi kommer ud med maden til din bil og
du skal slet ikke ind i Forsamlingshuset. Vi tager alle forholdsregler og minimerer smitterisikoen.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til Bente på: 2639 3233
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