
NIEUWSBRIEF

Lieve gasten,

Maandag 28 september, 19:00 uur. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Zoals je begrijpt 
waren wij bij die 6,4 miljoen Nederlanders die met spanning keken.

Helaas zijn de Coronamaatregelen weer aangescherpt. Met voor ons als belangrijkste punten: restaurants moeten om 
22:00 uur hun deuren sluiten en er mogen nog maar vier personen aan één tafel. Gezinnen van meer dan vier 
personen zijn van harte welkom.

Betekent dat nu dat je niet meer lekker uit eten kunt? Zeker niet! Wij van MEI blijven ons inzetten om zoveel mogelijk 
mensen een heerlijke avond uit te bieden. Juist nu thuiswerken weer de norm wordt, zijn dat de dingen waar je naar 
uitkijkt.

Shifts verschuiven
Om zoveel mogelijk gasten te kunnen blijven ontvangen, houden we op vrijdag en zaterdag de twee shifts erin. Wel 
passen we de tijden iets aan. De vroege shift is voortaan van 17:30-19:30 uur en de tweede van 19:45-22:00 uur. Zo 
kan iedereen op zijn gemak blijven genieten.
Wil je nog meer tijd nemen voor je heerlijke uitje, dan ontvangen we je op dinsdag t/m donderdag als vanouds graag 
tussen 18:00 en 21:00 uur. Reserveren kan hier heel makkelijk.
Omdat jouw en onze gezondheid ons lief is, respecteren we uiteraard de Coronaregels. Zo houden we anderhalve 
meter afstand (niets persoonlijks verder…).

Thuis tafelen
Komt het er toch niet van om langs te komen, of was je van plan met meer dan vier personen aan te schuiven? MEI 
heeft de oplossing! We blijven onze razend populaire tassies maken. Daarin zitten bakkies met een mooi 
verrassingsmenu.
Je kunt jouw MEI-tassie tot 14:00 uur via onze website bestellen en daarbij ook je dieetwensen of allergieën aangeven. 
Tussen 15:30 en 17:00 uur is al dat lekkers bij ons af te halen.

In gekke tijden als deze moet je jezelf af en toe verwennen. Daar werken wij met plezier aan mee. We zien je 
reservering of bestelling dan ook graag tegemoet en garanderen een mooie, verrassende culinaire avond!

Tot bij MEI!
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