Alle info ivm bestellingen eindejaar 2020 -2021
Alle bestellingen van onze feestfolder voor Kerstavond/Kerstdag & Oudejaarsavond/Nieuwjaardag
dienen te gebeuren via onze online Eindejaars-webshop!
Bestellen voor Kerst kan tem zondag 20/12.
Bestellen voor Oud/Nieuw kan tem zondag 27/12.
Hierna worden geen bestellingen meer aanvaard!
Bestellingen per telefoon/mail/in de winkel zelf zijn niet mogelijk!

Onze openingsuren tijdens de eindejaarsperiode:
Dinsdag 22/12
normaal open
Dinsdag 29/12
normaal open

Woensdag 23/12
open tot 16u
Woensdag 30/12
open tot 16u

Donderdag 24/12
doorlopend open 8u – 15u
Donderdag 31/12
doorlopend open 8u – 15u

Vrijdag 25/12
enkel afhaling tss 10u – 10u30
Vrijdag 01/01
enkel afhaling tss 10u – 10u30

Zaterdag 26/12
normaal open
Zaterdag 02/01
normaal open

Buiten deze dagen gelden onze gewoonlijke openingsuren.

Onze winkel zal gewoon open zijn tijdens deze openingsuren.
_____________________________________
Enkel wat vooraf besteld is, kan afgehaald worden aan de zijkant (onder onze carport).
____________________________________
Er zullen 2 aparte (wacht)rijen zijn, één voor de winkel en één voor het afhalen van uw bestelling.
Gelieve in beide rijen ten allen tijde uw mondmasker te dragen en de nodige afstand (1,5 m) te respecteren.
_____________________________________
Opgepast! Bij het afhalen van uw bestelling kan niets van de winkel nog bijgevraagd worden.
Hiervoor dient u in de aparte rij van de winkel uw beurt af te wachten.
____________________________________
U kan alles vooraf bestellen, zowel gerechten van onze feestfolder als andere verse vlees- en
charcuteriewaren. Enkel wat online besteld is, zal worden klaargezet.
_____________________________________
Alle bestellingen dienen afgehaald te worden tss 13u en 15u.
Op Kerstdag en Nieuwjaardag is dit tss 10u en 10u30.
TIP: breng bij afhaling uw bestelbevestiging mee zodat wij kunnen zien op welke naam er besteld werd.

Wij aanvaarden betaling met cash en bancontact.
____________________________________

Hou rekening met eventuele waarborg bij gerechten of schotels. Dit staat aangegeven op onze folder.
Afwijkingen op gerechten worden om organisatorische redenen in deze drukke periode niet toegestaan!
Bereidingswijzes omtrent op te warmen gerechten zullen op een kaartje meegegeven worden bij uw
bestelling.
_____________________________________
Onze dagdagelijkse webshop zal open blijven tem dinsdag 22/12 en 29/12/’20.
Deze wordt tijdelijk afgesloten van woe 23/12 tem vrij 25/12 en van woe 30/12 tem vrij 01/01/’21.
_____________________________________
Wij doen onze uiterste best om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Alvast bedankt voor uw geduld en respect bij mogelijke drukte in deze moeilijke tijden van corona.
____________________________________
Mogen wij vriendelijk vragen om uw bestelling niet tot het laatste moment uit te stellen maar tijdig te
plaatsen aub? Alvast dank voor uw begrip!

Wij wensen u allen een veilig & vooral gezond eindejaar toe!
Geniet in deze bijzondere tijden van het gezellig samen tafelen met uw dierbaren.

“If you cannot do great things, do small things in a great way.”

Team Witdouck x

