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Een groet vanaf “de Kladde” 

 
Vanwege de verlenging van de COVID-19 
maatregelen, moet de deur van onze Gasterij helaas 
nog gesloten blijven. 
 
Daarom op deze wijze een warme groet vanaf  
“de Kladde”. 
 
Het belangrijkste is natuurlijk uw en onze 
gezondheid, want die staan voorop. 
Hartverwarmend vinden wij de bloemetjes, kaartjes 
en lieve berichtjes die we hebben ontvangen. 
Dank jullie wel! 
 

 
 
Om toch met u in contact te blijven en u te kunnen 
laten genieten van onze Kladse lekkernijen, hebben 
we besloten om vanaf heden onze verse 
huisgemaakte soepen en taarten aan te bieden. 

We zien uw bestelling graag tegemoet      . 

 
Zorg goed voor uzelf en elkaar!!! 
 
Gastvrije groetjes, 
Team Gasterij de Kladde 

Soeppie of Koekkie??? 
 

 
Geen zin om te kokkerellen??? 

Maar wel zin in een soeppie of een koekkie!!! 
 
 

Vanaf heden kunt u iedere week bij ons terecht voor een  
lekkere huisgemaakte soep of een heerlijke huisgemaakte taart. 

Wekelijks kunt u kiezen uit twee verschillende soepen en diverse taarten 
die we vanaf maandag via onze Facebookpagina  

en website bekend maken. 
Indien u de keuzes persoonlijk wilt ontvangen,  

kunt u dat bij ons aangeven. 
 

De vaste afhaal dag is vrijdag. 
 

Uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur geeft u de gewenste soep of  
taart keuze door via email info@gasterijdekladde.nl of ons speciale  

bestel telefoonnummer 06-58943065  
(whatsapp / sms / of met een belletje onze voicemail inspreken). 

Na een bevestiging van onze kant is uw bestelling definitief. 
 

Uw bestelling kunt u dan, op gepaste wijze, vrijdags afhalen  
tussen 16.00 – 18.00 uur in onze Gasterij. 

 
De soep wordt in emmertjes van 500 ml of 1000 ml geleverd en bij de 

taarten kunt u kiezen voor een halve of een hele taart. 
1 liter soep is voldoende voor 4 personen als voorgerecht of  

voor 2 personen als hoofdmaaltijd. 
Een hele taart is geschikt voor 8-10 personen. 

 
500 ml soep  € 5,50 

1000 ml soep            € 10,00 
Halve taart          € 8,00 

    Hele taart      € 15,00 
 

Graag tot ziens!!! 
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INFO@GASTERIJDEKLADDE.NL 

www.gasterijdekladde.nl 

0164 - 652816 

OPENINGSTIJDEN 
Donderdag 10.30 – 17.00 

Vrijdag t/m zondag 10.30 – 19.00 
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