
Bekijk de webversie

Bestel je maaltijden nog sneller!

 
Vanaf 22 maart bestel je de heerlijke maaltijden en
maaltijdcomponenten uit onze keuken nog sneller in de Aan
Tafel bestelomgeving. 

 

Met ingang van 22 maart is er gekozen voor een nieuwe opzet van de
maaltijdcyclus. Dit levert een cyclus van 4 weken, 7 dagen, 3 unieke
menu’s per dag op. We hebben gekeken naar de balans tussen gezonde
en smaakvolle gerechten. Zo is de smaak super belangrijk, maar ook de
geur, de structuren van de componenten en het totale uiterlijk van de
maaltijd op het bord. Natuurlijk in combinatie met de juiste
voedingswaardes!
 
Maaltijdcyclus
Om het je makkelijker te maken is bij de optie 'Maaltijdcyclus' in de
bestelomgeving van Aan Tafel een wijziging doorgevoerd. Door te klikken
op maaltijdcomponenten kan je de juiste componenten direct in de
gewenste hoeveelheid bestellen. Dit jaar helpen we je zelfs op weg
met garneren. Tussen de maaltijdcomponenten vind je niet alleen
componenten, maar ook heerlijke garnituren om de maaltijd nog mooier
en completer te maken. Zo wordt iedere maaltijd een lust voor het oog.
 
Wat er precies is gewijzigd in het bestellen via de 'Maaltijdcyclus' hebben
we voor je in beeld gebracht door middel van een video.
 

 Naar de video >  

https://e.vanhoeckel.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UY_QcEaDw_YG2Ge5XFHa_j7wzhRbzp4q4LLC9Huoa71CnrlvYiJceEerO_hP%2B5pRIEbB9903eQGuHSiUdzV2i888e
https://e.vanhoeckel.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UYRsy_KdmavZ4LmEnECgW5NDPzSuedRTWnWMV9xnUBue_rHLA_WxfZepkjDBidD86w98cd9aF8wOtc1xq5unBkO8_
https://e.vanhoeckel.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UY_fDjp6AQqinhqgPjNl6xJV4ZPJh5bPaH_pmt8Yv5womrQHw3AyEkjh4jILHTL9T6r6gMuqr0q4qc2Su_ET7gN8e


Wil je toch liever een drievaksmaaltijd bestellen, of staat het gewenste
maaltijdcomponent er niet tussen? Kijk dan eens bij de
boodschappencategorie 'Maaltijden'. Hier vind je een nog uitgebreider
assortiment aan maaltijden en maaltijdcomponenten terug.
 
De nieuwe Smakelijk brochure valt vanaf 12 maart bij jou op de mat, maar
je kan de brochure hier al digitaal inzien.
 
Smakelijke groet,
Team Aan Tafel 
Van Hoeckel

Klantenteam Care Noord Oost
073-6390135

Klantenteam Care Zuid West
073-6314411

Deze e-mail is verstuurd aan lbrekelmans@vanhoeckel.nl. 
Voor een goede ontvangst voeg je info@e.vanhoeckel.nl toe aan jouw adresboek.
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