BOOTJE GEZOND
Leuk dat u een sloep heeft gehuurd bij Bootje Gezond! Wist u dat het
vertrekpunt (Lunet 2, 4941 GG Raamsdonksveer) pal voor de deur is van ons
restaurant Fort Lunet? Daar moesten wij natuurlijk iets mee doen!
Wij bieden 2 heerlijke opties aan:
- Lekkers meenemen aan boord
- Lekkers meenemen naar huis
LEKKERS MEENEMEN AAN BOORD
Een TO GO loket met allerlei heerlijke opties om mee te nemen aan boord
- Vers geplukte aardbeien €3,50
- Breekbrood met 2 smeersels €6,50
- Nacho's met kaassaus en guacamole €8,50
- Chocolade Brownie €3,75
- Ben & Jerry's ijs €3,50
- Marja’s Zuivelijs € 3,25
- Kannetje koffie of thee €7,50
- Diverse blikjes fris €2,- Flesje gekoelde rosé €15,- Bucket Desperados €20,U kunt de versnaperingen TO GO voor aan boord online bestellen. Hier kunt u
aangeven dat u een sloep heeft gehuurd, het tijdstip aangeven en vervolgens
contactloos betalen. Dit voorkomt een rij aan ons loket. Zodra u bij ons
arriveert zal de bestelling netjes voor u klaarstaan zodat u direct heerlijk, met
proviand aan boord, de Biesbosch in kunt varen.
Bestellen
https://www.happycatering.nl/assortiment/to-go/
Het loket bij Fort Lunet is geopend vanaf 09:00 uur en u kunt hier ook de items bestellen bij aankomst. Let er
wel op dat opties zoals ‘kannetje koffie/thee’ en bijvoorbeeld ‘nacho’s met kaassaus en guacamole’ wat
wachttijd vraagt. De andere items liggen gekoeld en ‘ready to go!’
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LEKKERS MEENEMEN NAAR HUIS

𝐃𝐑𝐈𝐉𝐅-𝐈𝐍𝐍
De Drive-Inns schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Hier geven
wij graag onze eigen draai aan en gooien het over een andere boeg. Welkom bij
onze 𝐃𝐑𝐈𝐉𝐅-𝐈𝐍𝐍!!
UITETEN, MAAR DAN EVEN ANDERS
Wilt u de dag afsluiten met een gezellig etentje? Dat maken wij mogelijk! Vanaf
heden zetten wij een zomerse festival sfeer, gewoon bij jou neer. Wij hebben
een FestiFood menu gemaakt met heerlijke gerechten en voor ieder wat wils.
Op de terugweg naar onze steiger? Bel eventjes uw bestelling door en wij
zorgen dat het, bij terugkomst, netjes voor u klaarstaat.
Is dit tussen 16:00 en 17:30 uur? Dan kunt u het, aan onze steiger, gezellig aan
boord opeten om de dag af te sluiten. Is dit na 17:30 uur? Dan kunt u de
FestiFood lekker meenemen en er ergens onderweg van genieten.
𝐁𝐄𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍 𝐃𝐎𝐄 𝐉𝐄 𝐙𝐎
Klinkt dit nou als muziek in de oren? Reserveer dan meteen. Dit doe je door te
bellen naar 01 62 - 727 043 en hier kunt u telefonisch de bestelling van het
FestiFood door. Wij zorgen dat alles voor jullie klaarstaat bij terugkomst.
Uiteraard kunt u bij ons contactloos betalen. Genieten maar!!

#coronaproof
𝐖𝐀𝐍𝐍𝐄𝐄𝐑?
Deze opties zijn mogelijk op donderdag - vrijdag - zaterdag en zondag.
-->
MAXIMA(AL) Genieten? Wij zijn as. maandag met Koningsdag ook
geopend.
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