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Van Keunenhuis-naar keuken-thuis

afhaalmogelijkheden 2020

Helaas is ook Het Keunenhuis gesloten i.v.m. Covid-19.
Overeind blijven en d’ran, zo zijn we nu bezig. Helpen hiermee kan door wat te bestellen en zo
ons en de Keunenhuis betrokken leveranciers er enorm mee te steunen.
Dat zou zo alderbastend geweldig zijn . Alvast hartelijke dank!
Er zal wekelijks ander aanbod zijn en van alles wordt een beperkt aantal gemaakt: op=op.
Bestellen per mail bij Henk denherder@nelschellekens.nl Voor meer info Klik> Algemene info
Heb je vragen of opmerkingen …… overleg telefonisch 06 53802787
Hieronder de mogelijkheden in het kort met een link.
Ook op de Keunenhuishomepage staan alle items uitgebreid omschreven.
Superette Smaak van de Achterhoek
Snel-shop in Het Keunenhuis: gevarieerde producten van GiesZ en samenwerkende
Achterhoekambachtelijke producenten/leveranciers. De Superette is alleen toegankelijk op
afspraak vooraf op vrijdag/zaterdag tussen 13.00 en 18.00 uur als de bestelling wordt opgehaald.
Er is dan een mogelijkheid om (bij) te shoppen. Divers & wisselend op=op aanbod.
Keunenhuisculi-box
hartig & zoet
|
dierlijk & plantaardig
Van alles wat. Anders dan anders Lekker bij de borrel, als lunch/brunch, ff tussendoor, wanneer
dan ook
€ 50,-- per box
Brijpakket
zelf thuis balkenbrij maken
dierlijk of plantaardig
Pakket met alles erin om 2 kg balkenbrij thuis te maken. Keuze dierlijk (varkensvlees) of
plantaardig (biet)
€ 22,-- per pakket
Menu & componenten
eten van vroeger | troosteten
dierlijk en/of plantaardig
Als menu of als losse componenten te bestellen. Wekelijks wisselend aanbod. Dit weekaanbod
staat uiterlijk maandagavond op de Keunenhuisblog te staan.
€ 29,50 3 gangen menu
diverse prijzen voor componenten
Pakjesavond Sinterklaas
surprise
dierlijk en/of plantaardig
De ‘Heerlijkavondjeisgekomen’box voor een verrassend & smakelijke avond in Sintstijl.
Diverse hapjes & gerechtjes
€ 37,50 p.p.

Kerst Het is niet duidelijk of we gasten kunnen ontvangen met Kerst. Maar in ieder geval gaan we
Kerst-Keunenhuisthuispakketten maken, zeker zowel de Kerst-culibox als menumogelijkheden.
Dit is te lezen op de Keunenhuisblog. Wil je directe info aangaande kerst neem dan rechtstreeks
contact met ons op.
Cadeau: de Keunenhuiswaardebon die voor elk bedrag kan worden uitgeschreven. En of het nu is
om een keer lekker te komen Tafelen bij Nel of een workshop; de bon is uiteraard ook
inwisselbaar in de Superette of als betaling voor een box of thuismaaltijd. De bon wordt digitaal
toegestuurd en desgewenst kan er een persoonlijke boodschap voor de toekomstige
Keunenhuisgast op gemaakt worden.
Wil je een specifiek GiesZ- of Superettecadeau? Laat maar horen!

