Bakker Meelmuts komt naar je toe!
Heb jij dat ook?
Je wilt graag ontbijten of lunchen met goed en gezond brood. Je wilt je
kinderen het beste meegeven naar school. Maar... je hebt de tijd niet
om het bij ons te halen? Een week is altijd zo voorbij.
Wij bieden hiervoor een oplossing!
Woon je binnen de Rondweg, in Stratum of in Tongelre, dan kun je
bij Bakker Meelmuts een broodpakket bestellen.
Nu kun je kiezen uit een Familiepakket en een ‘Geen gist aub!-pakket’.
In de toekomst gaan we de mogelijkheden uitbreiden.
Wekelijks maken we een mooie selectie, natuurlijk wel binnen de
broodsoort die je hebt aangegeven. Dit omdat we onze klanten
graag verrassen en ook voor afwisseling willen zorgen.
Wil je bestellen?
Dan willen we je het volgende vragen:
Geef aan ons door welk pakket je wilt bestellen, op welk tijdstip je het
pakket wilt ontvangen en hoe je wilt betalen: vooraf betalen via een
betaalverzoek of pinnen bij de bezorger. Dit kan via een e-mail naar
bezorgen@meelmuts.nl of via een Whatsapp-bericht 06-43 87 13 66.
Wij bevestigen je bestelling, de bakkers bakken het brood, wij maken
wekelijks een andere selectie en bezorgen de bestelling op de afgesproken
tijd. Zo kun je de hele week genieten van heerlijk, vers brood.

De wekelijkse bezorgmomenten zijn:
• woensdag tussen 16 en 18 uur
• woensdag tussen 18 en 19 uur
• zaterdag tussen 10 en 13 uur
Al het brood wordt gesneden geleverd.
Wil je ongesneden brood, dan vragen we
je dit duidelijk te vermelden.
Goed idee?
Mooi! Je bent klaar om te bestellen!
Goed idee maar nog niet helemaal precies
passend bij jou?
Woon je buiten het bezorggebied of wil je
iets anders, maar hebben we wel je interesse
gewekt, laat het ons weten! We willen deze
service graag uitbreiden, maar hebben
daarvoor ook jullie input nodig.

Familiepakket:
2 diverse volkoren broden zonder zaadjes 800 gram
1 bruin brood 800 gram
1 desembrood 800 gram
13,95 euro
Pakket Geen gist aub!:
1 desembrood 800 gram
1 speltdesem 800 gram
9,50 euro
Extra bij te bestellen:
2 x zoete producten
2 x hartige producten
6,50 euro
Extra bij te bestellen:
5 x broodjes
5 x krentenbollen
4,50 euro

