
Beste (golf)vrienden, 
  
Wij zijn blij verrast met de hartverwarmende reacties van velen van u!!! 

Daarom hebben we besloten door te gaan met onze maaltijden service. 

Wilco en Carla hebben bedacht dat een beetje variatie geen kwaad kan en 

daarom hebben we de keuze aangepast. Vanaf donderdag 26 maart zijn 

onderstaande maaltijden bij ons af te halen  - met gepaste maatregelen – 

welke we eventueel ook bij u thuis kunnen bezorgen. Deze aanbiedingen 

gelden ook voor uw vrienden, familie en bekenden. 
 
Wij hebben 4 smakelijke maaltijden samengesteld. De minimale 

bestelhoeveelheid is 3 hoofdmaaltijden. U kunt b.v. voor de buurvrouw 

mee bestellen, of voor 2 a 3 dagen. Alles wordt bereid in de ochtend van de 

leverdag.  

Met het bestellen van maaltijden bij So Nice, ondersteunt u ons.  

Deze ronde kunt kiezen uit de volgende maaltijden: 
  
Maaltijd 1:    € 12.50 
Boeuf bourguignon 
Aardappelpuree 
Zoetzure komkommersalade 
Deze maaltijd kunt u in de magnetron verwarmen. 
(u plaatst de menu box in de magnetron,+/- 4 minuten op 700 watt) 

 

Maaltijd 2:    € 12.50 
Spareribs (+/- 500 gr.) 
Witte koolsalade 
Gebakken aardappelen 
Knoflooksaus of kerriesaus of cocktailsaus 
Deze maaltijd kunt u in de oven verwarmen. 
(de aardappelen en de spareribs samen op een plaat, gedurende 20 min op 150gr.) 
  
 Maaltijd 3:    €   7.95 

Hete kip 
Rijst 
Slaboontjes  
Atjar tjampoer 
Deze maaltijd kunt u in de magnetron verwarmen. 
(u plaatst de menu box in de magnetron,+/- 4 minuten op 700 watt) 
  
Maaltijd 4:    € 12.50 
Gebakken zalm 
2 witte Asperges met geclarifieerde boter 

Krieltjes 

Worteltjes  
(plaatst de menu box in de magnetron,+/- 4 minuten op 700 watt) 

 
 



Vers geperste Jus d`orange  €  1.95  
(flesje, inhoud 250 ml) 

 
  
Naast de hoofdmaaltijden hebben we ook verschillende soorten soep: 

- Aspergesoep   €   3.00 
- Bretonse uiensoep  €   3.00 
- Paprika-tomatensoep  €   3.00 
- Gevogeltebouillon  €   3.00 

 
De soepen kunt u op verschillende manieren verwarmen. In de 

magnetron, in de pan of met de zak in heet water plaatsen. 
  
Wij brengen dit graag vanaf as donderdag 26 maart, op de even 

dagen, binnen de straal van Delden, Hengelo, Borne, Almelo, Enschede, 

Goor, Bentelo, zo ongeveer…. 
 
Natuurlijk mag u de maaltijden ook ophalen. Dit kan tussen 16.00 en 

17.00 uur, ook op de even dagen van de maand. 

Ophalen kan aan de achterdeur. Het is goed om te zien dat we elkaar de 

ruimte gunnen van 1.5 meter. 

U kunt als lid betalen middels uw bartegoed. Ook is er de mogelijkheid 

dat we u een “Tikkie” sturen. (Dan graag uw telefoonnummer vermelden 

in uw bestelmail) Als u het ophaalt kunt u pinnen, of contant geld op de 

tafel leggen, waarna we het wisselgeld op de tafel zullen leggen. 

 

 

 

Bestellen is mogelijk via info@brasseriesonice.nl of tel: 06-23576246 

 

 

 

Wij wensen u sterkte in deze onzekere tijd en smakelijke momenten, 

namens Team So Nice. 

Wilco, Carla, Frits, Janet, Anja, Nathalia, Ingrid en Robin. 
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