Algemene info
van Keunenhuis tot keuken thuis alternatieven i.v.m. covid-19
Gedurende de verplichte coronasluiting doen we dat wat mogelijk is om overeind te blijven.
Daarvoor bieden we een wisselend aantal mogelijkheden om voor thuisgebruik af te halen.
Bestellen
-Bestellen per mail info@nelschellekens.nl of direct bij Henk: denherder@nelschellekens.nl
of per whatsapp / telefoon 06 53802787
- Er is tijd nodig om alles (voor) te bereiden. Er is elke week van alles een beperkt aanbod.
-Alles wordt op maat gemaakt. Gezien de uitgebreidheid is het niet altijd mogelijk dat items
aan speciale (di)eetwensen aangepast kunnen worden maar overleggen kan uiteraard
altijd. Geef duidelijk vooraf allergie/intolerantie door.
Afhalen
-Afhalen kan op vrijdag, zaterdag & zondag tussen 14.00 tot 18.00 uur.
Andere dagen en tijden in overleg (vaak afhankelijk of alles op voorraad in huis is)
-Een ongeveer aankomsttijd wordt vooraf afgesproken i.v.m. klaarzetten en de Covidmaatregelen. Afwijkende tijden kunnen eventueel, als dat voor ons uit te voeren is,
op afspraak.
-Helaas is het versturen van pakketten een moeilijk gebeuren maar misschien is er samen
een oplossing te bedenken. We overleggen dit graag.
Betalen
bij bestelling. Henk stuurt een betalingsverzoek.
Bereiding & verpakking
-Alles wordt supervers bereid en het merendeel wordt zodanig verpakt dat het goed
bewaarbaar is; hetzij in de koeling als in de vriezer. Herverpakken is niet nodig.
-Werken met vers aanbod vanuit het seizoen betekent dat soms niet alles binnenkomt
zoals verwacht en dat het beschreven gerecht dan aangepast moet worden. We laten dit
weten en bespreken het eventuele alternatief.
-Alles is op smaak en klaar. Voor het verwarmen van gerechten is een oven nodig. Bij een
aantal gerechten kan het eventueel in de magnetron. Een enkel item zoals soep kan ook in
een pan verwarmd worden. Bij elk item wordt uitleg gegeven.
-Er worden nagenoeg allemaal herbruikbare, recyclebare en/of composteerbare
verpakkingsmaterialen gebruikt. We doen niet aan statiegeld of zo maar retourneren van
materiaal zoals glaspotjes e.d. is uiteraard mogelijk. Wat & hoe wordt besproken bij
uitlevering.
-Waar nodig is wordt een duidelijke bereidingsomschrijving bijgevoegd maar als je denkt
hulp nodig te hebben dan kunnen we eventueel vooraf een afspraak maken dat Nel
hulpvragen telefonisch beantwoordt. Uw kok van dienst helpt u graag :-) !
Heb je nu al vragen of opmerkingen …… kom maar door…. 06 53802787
Afhaaladres Het Keunenhuis, Wooldseweg 127, 7108 AA Winterswijk Woold
(navigatie instellen op nr 125 dan is het oprijpad naar Het Keunenhuis goed zichtbaar)

