
NIEUWSBRIEF

Lieve gasten,

Vanaf nu gaan we je weer regelmatig op de hoogte houden van wat er zoal bij ons speelt. Een maandritme leek ons 
van MEI wel toepasselijk. Net zoals we in ons restaurant per gang één product centraal stellen, zal je ook in onze 
nieuwsbrieven geen loze vulling aantreffen. Met een paar korte berichtjes ben je weer helemaal bij.

Dank je wel!
Op 24 januari openden we onze deuren met een heel nieuw concept. Duurzaam, biologisch, lokaal en een pure smaak 
zijn de uitgangspunten bij MEI. We zijn heel tevreden over hoe ons idee in de praktijk is uitgepakt. En nog veel 
belangrijker: jullie zijn er ook heel blij mee, gezien de hartverwarmende reacties. Ook toen we noodgedwongen al snel 
weer dicht moesten, heeft jullie steun ons veel goed gedaan.
We hebben creatieve manieren bedacht om je toch van ons heerlijke eten te kunnen laten genieten, en met succes. De 
MEI-passies gingen door het dak en er zijn heel wat tassies met bakkies afgehaald. We hebben velen van jullie alweer 
in ons restaurant mogen begroeten en hopen iedereen snel weer terug te zien.

Thuis
‘Wegens succes geprolongeerd’, heet het deftig. Wij zeggen liever: ‘u vraagt, wij draaien’. We hadden van tevoren 
nooit aan een afhaalservice gedacht, maar toen we onze bakkies eenmaal zijn gaan maken, vielen ze enorm in de 
smaak. Omdat we nog wel even minder gasten in ons restaurant zullen mogen ontvangen, hebben we bedacht: die 
bakkies blijven voorlopig. Al het onbeschoft lekkere van MEI, op je eigen tafel. En elke dag een nieuw 
verrassingsmenu. Natuurlijk kun je wel je dieetwensen (geen vlees, geen vis, vegetarisch) of allergieën aangeven. 
Klik hier om gelijk jouw tassie te reserveren!

Bij MEI
Met liefde serveren we je gerechten van ons menu, of een heerlijk verrassingsmenu als je niet kunt kiezen. Maar wist 
je dat je bij ons niet per se hoeft te dineren? Ben je klaar met werken, is er eens niets op TV of knort je maag tijdens 
het winkelen? Onze mooie nieuwe bar leent zich bij uitstek voor een lekker glaasje wijn met een klein happie. Zoals 1 
of 2 gerechtjes of oesters, onze huisgemaakte coppaham of een broodje met boerenboter. Natuurlijk kan je, als er een 
tafeltje vrij is, ook in het restaurant gaan zitten.

Coronaregels
Wij van MEI zijn mensenmensen. We houden van onze gasten en hopen je nog vaak terug te zien. Alleen al daarom 
blijven we de coronaregels toepassen. We houden dus anderhalve meter afstand en vragen naar je strikt 
noodzakelijke gegevens. Dat zijn trouwens precies dezelfde gegevens die je opgeeft als je online reserveert, en na 
twee weken wordt je informatie weer verwijderd.

Twee shifts
Schiften. Geen populair onderwerp bij team MEI. Toch ontkomen we er niet aan om op vrijdag en zaterdag met twee 
shifts te werken. De vroege shift is van 18:00 tot 20:00 uur en de late shift van 20:15 uur tot sluitingstijd. Het is 
vervelend, maar noodzakelijk. Daarom blijven we het voorlopig zo doen tot het naar ons idee niet meer nodig is. En 
uiteraard zorgen wij ervoor dat je bezoek onvergetelijk is. We zijn natuurlijk niet geschift.

Kerstcliffhanger
De pepernoten zijn alweer in de supermarkt gesignaleerd, dus je neemt het ons vast niet kwalijk dat we al over de 
Kerst beginnen. Dan gaan we dit jaar namelijk weer iets heel bijzonders doen. In de volgende nieuwsbrief doen we uit 
de doeken wat precies, maar we raden je van harte aan om alvast een van de kerstavonden vrij te houden.

Vakantie
Nu je de agenda toch in je hand hebt, melden we tot slot nog even dat we van 1 september t/m 14 september dicht 
zijn in verband met onze vakantie.  Dus wil je vóór die tijd nog langskomen, reserveer dan snel.



Ook voor daarna kun je natuurlijk nu alvast reserveren. We kijken uit naar je komst.

Tot bij MEI!
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