Restaurant
De Blijde Inkomst
Heerlijk (uit) eten

Lekker uit eten in een gastvrije
en sfeervolle omgeving. Voor
een driegangendiner of een snel
hapje, alles is mogelijk. In ons
restaurant willen wij dat iedereen
zich welkom en thuis voelt. Dat is
dan ook de sfeer die u proeft in De
Blijde Inkomst.

Een heerlijk driegangenmenu

De kleine kaart

Uw wensen zijn voor onze koks dé
uitdaging. Het is hun doel om het u
qua smaak en sfeer naar de zin te
maken. Onze koks bereiden dagelijks
gevarieerde driegangenmenu’s. Voor
zowel vlees- als visliefhebbers is er
volop keuze en ook de vegetariër wordt
niet vergeten. Wilt u een aperitiefje of
een lekker glas wijn bij het eten, wij
schenken het graag voor u in.

Heeft u trek in een kleiner gerecht,
zoals een belegd broodje of een
lekkere salade? Wij hebben een
uitgebreide kleine kaart en serveren
deze dagelijks tussen 09.00 en 16.30
uur en op maandag-, woensdag- en
vrijdagen tot 19.00 uur.

Eén keer in de maand verrassen
wij u graag met een bijzonder diner
gerelateerd aan de tijd van het jaar. In
het activiteitenprogramma leest u hier
meer over. Hierin staat ook vermeld op
welke dagen u gebruik kunt maken van
de themamenu’s.
De driegangenmenu’s worden dagelijks
tussen 12 en 14 uur geserveerd. Wilt u
hier liever een keer ’s avonds gebruik
van maken, dan kan dat elke maandag-,
woensdag-, en vrijdagavond.

Openingstijden
Het restaurant is zeven dagen in de
week geopend van 09.00 tot 16.30
uur. Op maandag-, woensdag- en
vrijdagavonden is de keuken open tot
19.00 uur en het restaurant tot 20.00
uur.

Iemand verrassen?
Wilt u een familielid of vriend
verrassen? Denk dan eens aan een
dinerbon van ons restaurant. Deze zijn
te koop in het restaurant.

Maaltijdservice

Catering

Bent u niet in de gelegenheid om naar
het restaurant te komen, dan biedt
Vredenbergh een maaltijdservice. U
kunt uw maaltijd telefonisch bestellen
via de receptie of via het rechtstreekse
nummer van het restaurant. Wij
zorgen er dan voor dat het op uw
appartement wordt bezorgd. Voor
de bezorging van de maaltijd op uw
appartement wordt een klein bedrag in
rekening gebracht.

Ook wanneer u iets te vieren
heeft kunnen wij u van dienst
zijn. De medewerkers van het
restaurant vertellen u graag wat de
mogelijkheden zijn.

Reserveren gewenst
Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje
in ons restaurant, dan is het raadzaam
om te reserveren. Dat kan via
telefoonnummer 06 – 313 421 12.

Graag tot ziens in
ons restaurant.
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Deze folder is met grote zorg
samengesteld. Desondanks kunnen
wij geen garanties geven met
betrekking tot de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de
opgegeven informatie. Aan de
gegevens, zoals in deze folder
worden weergegeven, kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend.

