
MEI VOOR THUIS

Lieve gasten van MEI, 

Een lekker avondje uit is er even niet meer bij, maar MEI bezorgt je graag een lekker avondje thuis! Als jij de tafel dekt, 
zorgen wij voor wat heerlijks erop. Want zeg eerlijk: niks is zo fijn als na een dag hard (thuis)werken tot rust komen 
onder het genot van een goedgevuld MEI-tassie!

Dit zit erin van 4 november tot en met 8 november:

1.   Brood van bakker Boersma met gebakken uienboter

2.   Runderpastrami van De Lindenhoff met augurk

3.   Boerenkoolsalade, feta van Dikhoeve, zure ui en zonnebloempitten

4.   Visterrine, gerookte Bretonse wortel en dillecrème

5.   Zwarte bonen ‘sin carne’

6.   Ilperdamse kippendij, zoute citroen, champignons en thijm

7.   Assortiment Hollandse kazen met appelstroop en notenbrood

8.   Apfelstrüdel met vanillesaus en Armagnac pruimen

Elke week stellen we een nieuw menu voor je samen, bereid met het beste wat de natuur te bieden heeft. Duurzaam, 
biologisch, inspirerend  en ongecompliceerd. Maar boven alles: om je vingers bij af te likken (en thuis mag dat ook 
gewoon).

De meeste gangen kunnen op kamertemperatuur opgediend worden. Als iets nog moet worden opgewarmd, zetten 



we dat er duidelijk bij.

Elke week (van woensdag tot en met zondag) maken we acht verschillende gerechten voor je, waaronder een broodje, 
ham, voor- en hoofdgerecht, kaas en een verrukkelijk dessert. Heerlijk om samen te delen!

Een verrassend, avondvullend diner voor slechts €31,50 per persoon.

Om de avond helemaal compleet te maken, kun je er ook één van de lekkere wijnen bij bestellen, die we elke week 
selecteren.

Je reserveert jouw MEI-tassie simpel vóór 14:00 uur op onze website. Natuurlijk houden we rekening met eventuele 
dieetwensen of allergieën. Tussen 16:00 en 18:00 uur staat het voor je klaar aan de Krommestraat 49 in 
Amersfoort, of bezorgen we het voor €7,50 bij je thuis in Amersfoort, Soest, Leusden, Hoevelaken en Bunschoten-
Spakenburg.

Houd onze mailing in de gaten voor het heerlijke menu van volgende week!

Onbeschoft lekker genieten. Eet-smakelijk!

Team MEI

Volg MEI ook op   en 
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