
ERWTENSOEP 1L.   7,50 
2/3 PERS

Huisgemaakte erwtensoep met rookworst en spek

Bij bezorging hanteren wij een minimaal
bestelbedrag van 15,-

T H U I S  O P W A R M E N

Lockdown draaiboek afgestoft? CHECK! (zat nog niet eens stof op, maar toch (wink)
Aardappelen en groenten besteld? CHECK!
Mouwen weer opgestroopt? CHECK!

Piet gaat er weer voor (muscle)
Vanaf a.s woensdag is Piets Winterkeuken weer terug!
Je weet wel, verse erwtensoep en die lekkere stampotten van vorig jaar, compleet met alles erop en eraan!
En dat allemaal huisgemaakt in de keuken van Piet!

SOEP
- Erwtensoep (1 liter)  7,50

STAMPPOTTEN (500gr)  7,50
- Boerenkool
- Spruitenstamp
- Wortelstamp 

COMPLEET MET
- Halve rookworst
- Gehaktbal (200gr)
- Katenspeklappen (in huismarinade)
- óf Vega worst

*Alle stamppotten zijn incl. grove mosterd, gebakken spekjes, jus en tafelzuren.

Kortom, de hele riedel voor maar 7,50!

Vooralsnog kan je al die lekkernijen nog even afhalen bij Piet. Al vanaf 14.00u!
Even bellen van tevoren vinden we fijn, dan zetten we het alvast klaar voor je.

024 207 15 89

- ‘Heb je niet weer dat gezellige kraampje aan de straat dan?’

Nee, althans, nóg niet. (die oude had Piet namelijk al lang en breed naar de sloop gebracht (question, laugh)
Maar STEL, er komt weer een harde lockdown, dan gaat Piet weer timmeren en knutselen en 
zal Piets Winterkeuken weer staan te shinen in kraamvorm, aan de straat. Uiteraard met Piets befaamde oliebollen! (Maar liever niet eigenlijk (wink / laugh))

Oja, vanaf volgende week is Piet vanaf 12.00u ook GEOPEND VOOR DE LUNCH! Hoppa!
Dit waren we natuurlijk allang van plan, maar nu met al die gekke tijden hebben we besloten om onze planning
voor nu even om te gooien (wink)

Lunchkaart zien? www.piet-wijchen.nl/menukaart

En nu we toch bezig zijn. Voor het diner zijn we ook nog steeds geopend uiteraard. 
Welliswaar tot 20.00u maar afhalen kan nog steeds tot 21.00u!

Nieuwe avondkaart zien? www.piet-wijchen.nl/menukaart

Reserveren? www.piet-wijchen.nl/reserveren of 024 207 15 89

T H U I S  O P W A R M E N

-     Boerenkool
-     Spruitenstamp
-     Wortelstamp

STAMPPOTTEN      7,50
BAK 500 GR.

KEUZE UIT         INCLUSIEF (1 KEUZE)
- Halve rookworst
- Gehaktbal (200 gr)
- Katenspeklappen in huismarinade
  Vega worst

* Alle stamppotten zijn incl. grove mosterd, 
   gebakken spekjes, jus en tafelzuren
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AFHALEN KAN AL VANAF 14.00u!
BEZORGEN VANAF 17.00u

024 207 15 89


